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Ändringsförslag 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Or. en

Motivering

Det bör noteras att livscykelkostnader särskilt bör uppmärksammas. Detta kriterium ska inte 
utgöra en börda för små och medelstora företag, vilka kan räkna med kostnader och 
administrativa bördor när de anger livscykelkostnader för en produkt. I praktiken kan det 
också utgöra komplikationer eftersom det finns olika metoder som är tillåtna för att fastställa 
kostnaden.

Ändringsförslag 751
Jürgen Creutzmann

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) kostnader för förvärv,

(aa) kostnader för användning, t.ex. 
energiförbrukning och andra resurser,
(ab) underhållskostnader,
(ac) kostnader för avyttring, t.ex. 
insamlings- och återvinningskostnader,
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Or. en

Ändringsförslag 752
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Externa kostnader är svåra att kvantifiera och samtidigt bör inte livscykelkostnader leda till 
nya hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden. Externa 
kostnader bör därför inte inkluderas i livscykelkostnaden.

Ändringsförslag 753
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 754
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör noteras att livscykelkostnader särskilt bör uppmärksammas. Detta kriterium ska inte 
utgöra en börda för små och medelstora företag, vilka kan räkna med kostnader och 
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administrativa bördor när de anger livscykelkostnader för en produkt. I praktiken kan det 
också utgöra komplikationer eftersom det finns olika metoder som är tillåtna för att fastställa 
kostnaden.

Ändringsförslag 756
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När en upphandlande enhet bedömer 
kostnaderna för att använda en 
livscykelskostnadsbedömning ska den ange
vilka uppgifter som ska tillhandahållas av 
anbudsgivarna och vilken metod som 
används för bedömningen av 
livscykelkostnaderna i 
upphandlingsdokumenten. Den metod som 
används för bedömningen av dessa 
livscykelkostnader ska uppfylla samtliga 
följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 757
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När en upphandlande myndighet 
använder en livscykelskostnadsbedömning 
ska den ange vilka uppgifter som ska 
tillhandahållas av anbudsgivarna och 
vilken metod den upphandlande 
myndigheten kommer att använda för 
bedömningen av livscykelkostnaderna i 
upphandlingsdokumenten, grundat på 
dessa uppgifter.
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(a) Den ska ha utarbetats på grundval av 
vetenskaplig information eller grundas på 
andra objektivt verifierbara och icke-
diskriminerande kriterier.
(b) Den ska ha utvecklats för upprepad 
eller löpande användning.
(c) Den ska vara tillgänglig för alla 
berörda parter.

Or. en

Motivering

Det skulle vara oproportionerligt att fastställa detaljerade bestämmelser om metoden för 
beräkning av livscykelkostnader i detta direktiv om livscykelkostnaderna är begränsade till 
interna kostnader som påbörjas på köpstället, som begärs ovan. Eftersom interna kostnader 
kan beräknas relativt enkelt grundat på faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter 
anförtros att använda sin egen metod (som dock ska offentliggöras).

Ändringsförslag 758
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 760
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse utesluter möjligheten att tillämpa en skräddarsydd metod som lämpar sig 
för ett visst kontrakt, vilket är möjligt enligt gällande direktiv.

Ändringsförslag 761
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) De uppgifter som krävs ska kunna 
tillhandahållas med rimliga 
ansträngningar av normalt aktsamma 
ekonomiska aktörer, inkluderat aktörer 
från tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) De uppgifter som krävs ska kunna 
tillhandahållas med rimliga 
ansträngningar av normalt aktsamma 
ekonomiska aktörer.

Or. en

Motivering

Det bör noteras att livscykelkostnader särskilt bör uppmärksammas. Detta kriterium ska inte 
utgöra en börda för små och medelstora företag, vilka kan räkna med kostnader och 
administrativa bördor när de anger livscykelkostnader för en produkt. I praktiken kan det 
också utgöra komplikationer eftersom det finns olika metoder som är tillåtna för att fastställa 
kostnaden.

Ändringsförslag 763
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 764
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det skulle vara oproportionerligt att fastställa detaljerade bestämmelser om metoden för 
beräkning av livscykelkostnader i detta direktiv om livscykelkostnaderna är begränsade till 
interna kostnader som påbörjas på köpstället, som begärs ovan. Eftersom interna kostnader 
kan beräknas relativt enkelt grundat på faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter 
anförtros att använda sin egen metod (som dock ska offentliggöras).

Ändringsförslag 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Förteckningen över sådana rättsakter och 
delegerade akter återfinns i bilaga XV.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 98 om uppdatering av denna 
förteckning när sådana ändringar är 
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nödvändiga till följd av antagande av ny 
lagstiftning eller upphävande eller 
ändring av sådan lagstiftning.

Or. de

Motivering

Uppmaningen att inbegripa livscykelskostnaderna i kontraktstilldelningen måste välkomnas.
Trots detta avser den rättsliga skyldigheten en framtida beräkningsmetod som ännu inte är 
fastställd och som vid denna tidpunkt måste avslås på grund av att den är oförutsägbar.

Ändringsförslag 766
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det skulle vara oproportionerligt att fastställa detaljerade bestämmelser om metoden för 
beräkning av livscykelkostnader i detta direktiv om livscykelkostnaderna är begränsade till 
interna kostnader som påbörjas på köpstället, som begärs ovan. Eftersom interna kostnader 
kan beräknas relativt enkelt grundat på faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter 
anförtros att använda sin egen metod (som dock ska offentliggöras).

Ändringsförslag 767
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Varje gemensam metod för beräkning av 
livscykelkostnader som antas som del av 
en unionsrättsakt, enligt sektorsspecifik 
lagstiftning, eller som del av en europeisk 
teknisk specifikation ska anses uppfylla 
kriterierna i punkt 2 och får ingå i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 76.1.

Or. en

Motivering

Upphandlande myndigheter ska anförtros att överväga livscykelkostnader. Dock förekommer 
fortfarande problem med utvecklingen av beräkningsmetoden. En skyldighet att använda EU-
metoden är alldeles för ambitiöst, och dessutom ställer ytterligare EU-lagstiftning om 
offentlig upphandling upp minimikrav. De upphandlande myndigheterna kan gå längre i sina 
krav så länge de uppfyller principerna i fördraget och de specifika kraven för 
tilldelningskriterier.

Ändringsförslag 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När en gemensam metod för beräkning 
av livscykelkostnader som bland annat 
omfattar miljömässiga externa effekter 
har blivit obligatorisk genom en 
unionsrättsakt, ska den tillämpas i de fall 
där livscykelkostnader ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 76.1.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att en gemensam metod för beräkning av livscykelkostnader antas 
genom en unionsrättsakt, och att kommissionen endast kan uppdatera bilaga XV. Det bör 
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tydligt framgå av ordalydelsen i artikel 67.3 andra stycket att kommissionen endast ger 
befogenhet att anta delegerade akter i syfte att uppdatera bilaga XV. Under inga 
omständigheter ska den utgöra grund för kommissionen att anta delegerade akter som gör 
någon livscykelkostnadsmetod obligatorisk.

Ändringsförslag 769
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över sådana rättsakter och 
delegerade akter återfinns i bilaga XV.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 98 om uppdatering av denna 
förteckning när sådana ändringar är 
nödvändiga till följd av antagande av ny 
lagstiftning eller upphävande eller 
ändring av sådan lagstiftning.

utgår

Or. en

Motivering

Det skulle vara oproportionerligt att fastställa detaljerade bestämmelser om metoden för 
beräkning av livscykelkostnader i detta direktiv om livscykelkostnaderna är begränsade till 
interna kostnader som påbörjas på köpstället, som begärs ovan. Eftersom interna kostnader 
kan beräknas relativt enkelt grundat på faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter 
anförtros att använda sin egen metod (som dock ska offentliggöras).

Ändringsförslag 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över sådana rättsakter och 
delegerade akter återfinns i bilaga XV.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 98 

Förteckningen över sådana rättsakter 
återfinns i bilaga XV. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 98 om uppdatering av 
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om uppdatering av denna förteckning när 
sådana ändringar är nödvändiga till följd av 
antagande av ny lagstiftning eller 
upphävande eller ändring av sådan 
lagstiftning.

denna förteckning när sådana ändringar är 
nödvändiga till följd av antagande av ny 
lagstiftning eller upphävande eller ändring 
av sådan lagstiftning.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att en gemensam metod för beräkning av livscykelkostnader antas 
genom en unionsrättsakt, och att kommissionen endast kan uppdatera bilaga XV. Det bör 
tydligt framgå av ordalydelsen i artikel 67.3 andra stycket att kommissionen endast ges 
befogenhet att anta delegerade akter i syfte att uppdatera bilaga XV. Under inga 
omständigheter ska den utgöra grund för kommissionen att anta delegerade akter som gör 
någon livscykelkostnadsmetod obligatorisk.

Ändringsförslag 771
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 78 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hinder för tilldelning Upphävande av upphandlingen

Or. fr.

Ändringsförslag 772
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 78 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande enhet ska inte ingå ett 
kontrakt med en vald anbudsgivare om ett 
av följande villkor är uppfyllda:

En upphandlande enhet får besluta att inte 
fullfölja ett förfarande för offentlig 
upphandling. Beslutet att inte tilldela 
kontraktet ska motiveras och 
kommuniceras till alla sökande och 
anbudsgivare. En upphandlande enhet
ska inte ingå ett kontrakt om ett av följande 
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villkor är uppfyllda:

Or. fr.

Ändringsförslag 773
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 78a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78a
Onormalt låga anbud

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

Or. en

Motivering

Detta är artikel 57 i nuvarande direktiv 2004/17/EG – inget behov av ändring.

Ändringsförslag 774
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 78b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78b
Anbud som omfattar varor med ursprung 

i tredjeländer
1. Denna artikel ska gälla så länge inga 
andra rättsliga bestämmelser finns och 
för anbud som omfattar varor med 
ursprung i tredjeländer med vilka 
unionen inte har slutit vare sig 
multilaterala eller bilaterala avtal som 
säkerställer jämförbart och faktiskt 
tillträde för EU-företag till dessa 
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tredjeländers marknader. Artikeln ska 
inte påverka unionens eller dess 
medlemsstaters skyldigheter gentemot 
tredjeländer.
2. Anbud som lämnas i samband med 
tilldelning av varukontrakt kan förkastas 
om andelen varor med ursprung i 
tredjeland, fastställd enligt rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen, uppgår till 
mer än 50 % av det totala värdet av de 
varor som anbudet omfattar. I denna 
artikel betraktas programvaror för 
utrustning till telenät som varor.
3. Om två eller flera anbud är likvärdiga 
enligt tilldelningskriterierna i artikel 72, 
ska företräde ges de anbud som inte kan 
förkastas med stöd av punkt 2, om inte 
annat följer av andra stycket. Vid 
tillämpningen av denna artikel betraktas 
anbud som likvärdiga om prisskillnaden 
inte är större än 3 %.
Ett anbud ska dock inte ges företräde 
framför ett annat enligt första stycket om 
detta skulle tvinga den upphandlande 
enheten att anskaffa utrustning med 
andra tekniska egenskaper än den 
befintliga utrustningen, med åtföljande 
inkompatibilitet, tekniska svårigheter vid 
drift och underhåll eller orimliga 
kostnader.
4. Vid beräkningen av den andel varor 
med ursprung i tredjeland som avses i 
punkt 2 ska tredjeland som omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv till följd 
av ett rådsbeslut enligt punkt 1 undantas 
från tillämpningen av denna artikel.
5. Kommissionen ska, med början andra 
halvåret under det första året efter det att 
detta direktiv trätt i kraft, varje år lämna 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om de framsteg som gjorts i de 
multilaterala och bilaterala 
förhandlingarna rörande det tillträde EU-
företagen har till marknaden i tredjeland 
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inom de områden som omfattas av detta 
direktiv, om resultatet av dessa 
förhandlingar och om den faktiska 
tillämpningen av de ingångna avtalen.
Europaparlamentet och rådet får i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ändra 
bestämmelserna i denna artikel mot 
bakgrund av sådan utveckling.

Or. en

Motivering

Så länge det inte finns några nya bestämmelser är det nödvändigt och motiverat att stå fast 
vid nuvarande förordning.

Ändringsförslag 775
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 78c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78c
Förhållandet till tredjeland när det gäller 

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

Or. en
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Motivering

Så länge det inte finns några nya bestämmelser är det nödvändigt och motiverat att stå fast 
vid nuvarande förordning.

Ändringsförslag 776
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79 utgår
Onormalt låga anbud

1. Den upphandlande enheten ska kräva 
att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
som tas ut om alla följande villkor är 
uppfyllda:
(a) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 50 % lägre än det 
genomsnittliga priset eller kostnaderna 
för de övriga anbuden.
(b) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 20 % lägre än priset eller 
kostnaderna för det näst lägsta anbudet.
(c) Om minst fem anbudsgivare har 
lämnat in anbud.
2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl får den upphandlande 
enheten även kräva sådana förklaringar.
3. De förklaringar som avses i 
punkterna 1 och 2 kan särskilt beröra
(a) besparingar avseende sättet att 
tillverka varorna, sättet att tillhandahålla 
tjänsterna och byggmetoderna,
(b) tekniska lösningar eller ovanligt 
gynnsamma förhållanden som 
anbudsgivaren kan räkna med för att 
leverera varor, tillhandahålla tjänster 
eller utföra byggentreprenaden,
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(c) originaliteten i de varor, tjänster och 
byggentreprenader som föreslås av 
anbudsgivaren,
(d) efterlevnad, åtminstone på likvärdigt 
sätt, av de skyldigheter som unionen har 
fastställts på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftning eller de 
internationella sociala och 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XIV eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,
(e) möjligheten för anbudsgivaren att få 
statligt stöd.
4. Den upphandlande enheten ska 
kontrollera de uppgifter som lämnats i 
samråd med anbudsgivaren.
Den får endast förkasta anbudet när 
bevisen inte motiverar de låga priser eller 
avgifter som tas ut, med hänsyn till de 
faktorer som avses i punkt 3.
Den upphandlande enheten ska förkasta 
anbudet när den har fastställt att anbudet 
är onormalt lågt på grund av att det inte 
uppfyller de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller de 
internationella sociala och 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XIV.
5. Om en upphandlande enhet fastställer 
att ett anbud är onormalt lågt på grund av 
att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får 
anbudet förkastas enbart av denna 
anledning först efter samråd med 
anbudsgivaren och om denne inom den 
rimliga tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande enheten inte kan bevisa att 
det berörda stödet är förenligt med den 
inre marknaden i den mening som avses i 
artikel 107 i fördraget. Om den 
upphandlande enheten förkastar ett 
anbud under dessa omständigheter, ska 
den underrätta kommissionen om detta.
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6. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 97 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats med 
avseende på de uppgifter som anges i 
punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 777
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att kräva att alla villkor ska vara uppfyllda för att fastställa att priset är 
onormalt lågt. Det är ofta tillräckligt att endast ett av dessa villkor uppfylls för att priset ska 
vara onormalt lågt.

Ändringsförslag 779
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den upphandlande enheten ska kräva att 
de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
som tas ut om minst fem anbud har 
lämnats in och alternativt:

Or. it

Ändringsförslag 780
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr.

Ändringsförslag 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 782
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 783
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om det pris eller den kostnad som 
anges i ett anbud är minst 40 % lägre än 
det pris eller den kostnad som beräknas 
med skälig försiktighet av en 
upphandlande myndighet, med beaktande 
av tillämpliga skatter.

Or. en

Motivering

Det verkar lämpligt med ytterligare en situation då priset ska anses vara onormalt lågt.

Ändringsförslag 785
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 786
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr.

Ändringsförslag 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 788
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om det beräknade priset är lägre än 
de enskilda staternas rättsliga eller 
avtalsmässiga minimilöner vid sidan av 
tillägg och socialförsäkringsavgifter.

Or. de
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Ändringsförslag 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det verkar inte lämpligt att kräva att det ska finnas fem anbud för att fastställa att ett pris är 
onormalt lågt.

Ändringsförslag 790
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr.

Ändringsförslag 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den upphandlande enheten får även 
kräva förklaringar gällande pris eller 
kostnader som anges i ett anbud när 
andra villkor än de som anges i punkt 1 
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uppfylls, till exempel om det pris eller den 
kostnad som anges i ett anbud är betydligt 
lägre än de priser eller kostnader som 
anges i andra anbud eller det pris eller 
den kostnad som beräknats av den 
upphandlande myndigheten, och det är 
väldigt stor sannolikhet att priset eller 
kostnaden är onormalt låg.

Or. en

Motivering

Det verkar lämpligt att tillåta att upphandlande myndigheter ber om förklaringar i syfte att 
fastställa huruvida ett pris är onormalt lågt även i andra situationer än de som anges i 
punkt 1. Dessutom är det klokt att ge några exempel på sådana ytterligare fall.

Ändringsförslag 792
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl är den upphandlande 
enheten även skyldig att kräva sådana 
förklaringar.

Or. de

Ändringsförslag 793
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. es

Ändringsförslag 794
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om anbud för ett visst kontrakt 
förefaller onormalt låga i förhållande till 
arbetet ska de upphandlande 
myndigheterna innan de förkastar dessa 
anbud kräva en skriftlig förklaring för de 
delar av anbudet som de anser vara 
betydelsefulla i sammanhanget.
Dessa förklaringar kan särskilt beröra

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 795
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 797
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) efterlevnad, åtminstone på likvärdigt (d) efterlevnad av de bestämmelser om 
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sätt, av de skyldigheter som unionen har 
fastställts på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftning eller de 
internationella sociala och 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XIV eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,

arbetarskydd och arbetsvillkor som är i 
kraft på den ort där tillhandahållandet av 
tjänsten ska ske,

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) efterlevnad, åtminstone på likvärdigt 
sätt, av de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättliga 
området, av skyldigheter gällande 
arbetsvillkor i distributionskedjan som 
anges i nationella arbetslagar och 
förordningar där produktionsprocesser 
äger rum och i internationella 
konventioner som anges i bilaga XIV, 
beroende på vad som är mest gynnsamt 
för arbetstagarna. Dessa bestämmelser 
inkluderar
(i) de som definieras av Internationella 
arbetsorganisationens (ILO:s) åtta 
kärnkonventioner (föreningsfrihet och 
den kollektiva förhandlingsrätten, förbud 
mot tvångs- eller straffarbete, 
diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning, barnarbete),
(ii) hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
(iii) arbetstid,
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(iv) löner,
(v) social trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) efterlevnad, åtminstone på likvärdigt 
sätt, av de skyldigheter som unionen har 
fastställts på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftning eller de 
internationella sociala och miljörelaterade
bestämmelser som anges i bilaga XIV eller, 
om dessa inte är tillämpliga, av andra 
bestämmelser som garanterar en likvärdig 
skyddsnivå,

(d) efterlevnad av kraven i 
unionslagstiftningen på miljöområdet
eller av de krav som gäller de sociala 
villkoren och de villkor som rör 
sysselsättningen, t.ex. hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, social trygghet och 
arbetsvillkor, såsom de är fastställda i 
EU-lagstiftningen, nationella 
lagstiftningar, bestämmelser eller 
förordningar, skiljedomar, löne- och 
kollektivavtal samt de internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som anges i 
bilaga XIV som är i kraft på den ort där 
tillhandahållandet av tjänsten ska ske 
(dessa förpliktelser gäller också i 
gränsöverskridande situationer, då 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat) eller, om 
dessa inte är tillämpliga, av andra 
bestämmelser som garanterar en likvärdig 
skyddsnivå,

Or. de

Ändringsförslag 800
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Den får endast förkasta anbudet när 
bevisen inte motiverar de låga priser eller 
avgifter som tas ut, med hänsyn till de 
faktorer som avses i punkt 3.
Den upphandlande enheten ska förkasta 
anbudet när den har fastställt att anbudet 
är onormalt lågt på grund av att det inte 
uppfyller de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller de 
internationella sociala och 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XIV.

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande enheten ska förkasta 
anbudet när den har fastställt att anbudet är 
onormalt lågt på grund av att det pris eller 
den kostnad som anges i anbudet inte 
täcker kostnaderna för att tillverka en 
produkt, tillhandahålla en tjänst eller 
utgöra byggnadsentreprenader som är 
föremål för den offentliga upphandlingen, 
med hänsyn till ekonomiska villkor och 
särskilt om det inte uppfyller de 
skyldigheter som unionen har fastställt på 
det social- och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala och miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XIV.

Or. en

Motivering

För rättssäkerhetens skull bör upphandlande myndigheter vara skyldiga att förkasta anbud 
om de fastställer att priset som anges däri inte täcker den ekonomiska aktörens kostnader.
Det bör betonas att onormalt låga anbud, särskilt sådana som inte garanterar täckning av 
kostnaderna för tillverkning av en produkt, tillhandahållande av tjänster eller utförande av 
byggnadsentreprenader som är föremål för den offentliga upphandlingen, är en av de 
viktigaste faktorerna som kan äventyra genomförandet av offentliga kontrakt till nackdel för 
det allmännyttiga intresset.

Ändringsförslag 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 4 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande enheten ska förkasta 
anbudet när den har fastställt att anbudet är 
onormalt lågt på grund av att det inte 
uppfyller de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller 
skyldigheterna gällande arbetsvillkor i 
distributionskedjan som anges i nationella 
arbetslagar och förordningar där 
produktionsprocessen äger rum och i 
internationella konventioner som anges i 
bilaga XIV beroende på vad som är mest 
gynnsamt för arbetstagarna.

Dessa bestämmelser inkluderar
(a) de som definieras av Internationella 
arbetsorganisationens (ILO:s) åtta 
kärnkonventioner (föreningsfrihet och 
den kollektiva förhandlingsrätten, förbud 
mot tvångs- eller straffarbete, 
diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning, barnarbete),
(b) hälsa och säkerhet på arbetsplatsen,
(c) arbetstider,
(d) löner,
(e) social trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 804
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en upphandlande enhet fastställer att 
ett anbud är onormalt lågt på grund av att 
anbudsgivaren har fått statligt stöd, får 
anbudet förkastas enbart av denna 

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

anledning först efter samråd med 
anbudsgivaren och om denne inom den 
rimliga tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande enheten inte kan bevisa att 
det berörda stödet tilldelades på ett 
lagenligt sätt. Om den upphandlande 
enheten förkastar ett anbud under dessa 
omständigheter, ska den underrätta 
kommissionen om detta.

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 805
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Anbudsgivarna ska, när de lämnar sitt 
anbud, lämna en försäkran på heder och 
samvete som styrker att anbudet inte 
erhåller statligt stöd som strider mot 
artikel 107 i EUF-fördraget eller som 
kommer att strida mot artikel 107 i 
fördraget om den stat som beviljar detta 
stöd är en EU-medlemsstat samt, på den 
upphandlande myndighetens begäran, 
tillhandhålla allt nödvändigt underlag i 
detta hänseende.

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

Om det fastställs att det valda anbudet 
olovligen erhållit statligt stöd ska 
anbudsförfarandet avbrytas.

Or. fr

Motivering

Med tanke på att europeiska företag i allt större utsträckning konkurrerar med företag i 
tredjeländer som får betydande statliga stöd är det vikigt att skapa lika konkurrensvillkor för 
samtliga anbud som inges inom unionen och att ålägga den upphandlande myndigheten att 
förkasta anbud som erhållit statliga stöd som inte är förenliga med fördraget.

Ändringsförslag 806
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Ändringsförslag 807
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 97 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats med 
avseende på de uppgifter som anges i 
punkt 3.

utgår

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 808
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om den upphandlande enheten, efter 
att ha kontrollerat anbudsgivarens 
förklaringar, har för avsikt att acceptera 
ett onormalt lågt anbud som omfattar 
varor och/eller tjänster som härrör från 
länder utanför EU, i vilka värdet av de 
icke omfattade varorna eller tjänsterna 
överskrider 50 % av det totala värdet av de 
varor eller tjänster som omfattas av 
upphandlingen, i enlighet med 
artikel 37a, ska den informera de andra 
anbudsgivarna om detta skriftligen och 
ange skälen till det onormalt låga pris 
eller de onormalt låga kostnader som tas 
ut.
En upphandlande enhet får dock 
underlåta att lämna ut uppgifter, om detta 
skulle hindra tillämpning av lag, på annat 
sätt strida mot allmänintresset, skada 
offentliga eller privata ekonomiska 
aktörers legitima affärsintressen eller 
motverka en sund konkurrens dem 



AM\909614SV.doc 39/177 PE492.870v02-00

SV

emellan.

Or. en

Ändringsförslag 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79a
Anbud som omfattar varor med ursprung 

i tredjeländer
1. Denna artikel ska gälla anbud som 
omfattar varor med ursprung i
tredjeländer med vilka unionen inte har 
slutit vare sig multilaterala eller bilaterala 
avtal som säkerställer jämförbart och 
faktiskt tillträde för EU-företag till dessa 
tredjeländers marknader. Artikeln ska 
inte påverka unionens eller dess 
medlemsstaters skyldigheter gentemot 
tredjeländer.
2. Anbud som lämnas i samband med 
tilldelning av varukontrakt kan förkastas 
om andelen varor med ursprung i 
tredjeland, fastställd enligt rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen[1], uppgår till 
mer än 50 % av det totala värdet av de 
varor som anbudet omfattar. I denna 
artikel betraktas programvaror för 
utrustning till telenät som varor.
3. Om två eller flera anbud är likvärdiga 
enligt tilldelningskriterierna i artikel 76, 
ska företräde ges de anbud som inte kan 
förkastas med stöd av punkt 2, om inte 
annat följer av andra stycket. Vid 
tillämpningen av denna artikel betraktas 
anbud som likvärdiga om prisskillnaden 
inte är större än 3 %.
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Ett anbud ska dock inte ges företräde 
framför ett annat enligt första stycket om 
detta skulle tvinga den upphandlande 
enheten att anskaffa utrustning med 
andra tekniska egenskaper än den 
befintliga utrustningen, med åtföljande 
inkompatibilitet, tekniska svårigheter vid 
drift och underhåll eller orimliga 
kostnader.
4. Vid beräkningen av den andel varor 
med ursprung i tredjeland som avses i 
punkt 2 ska tredjeland som omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv till följd 
av ett rådsbeslut enligt punkt 1 undantas 
från tillämpningen av denna artikel.
5. Kommissionen ska, med början andra 
halvåret under det första året efter det att 
detta direktiv trätt i kraft, varje år lämna 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om de framsteg som gjorts i de 
multilaterala och bilaterala 
förhandlingarna rörande det tillträde EU-
företagen har till marknaden i tredjeland 
inom de områden som omfattas av detta 
direktiv, om resultatet av dessa 
förhandlingar och om den faktiska 
tillämpningen av de ingångna avtalen.
Europaparlamentet och rådet får i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ändra 
bestämmelserna i denna artikel mot 
bakgrund av sådan utveckling.
[1] EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Motivering

Tills dess att förordning 2012/0060/COD träder ikraft, ska tidigare artikel 58 i 
direktiv 2004/17/EG tillämpas för att undvika rättsliga luckor.

Ändringsförslag 810
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79a
Anbud som omfattar varor med ursprung 

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

Or. en

Ändringsförslag 811
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79a
Anbud som omfattar varor från tredjeland
1. Denna artikel gäller anbud som 
omfattar varor eller tjänster från 
tredjeland med vilket unionen inte har 
slutit multilaterala eller bilaterala avtal 
som tillförsäkrar ett jämförbart och 
faktiskt marknadstillträde för europeiska 
företag i dessa länder. Den gäller också 
anbud som omfattar produkter och 
tjänster från tredjeland som är 
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undantagna de villkor som gäller för 
tillträde i den europeiska marknaden 
enligt internationella avtal om offentlig 
upphandling av EU (det bilaterala 
frihandelsavtalet eller det multilaterala 
avtalet om offentlig upphandling). Det 
påverkar inte unionens eller dess 
medlemsländers åtaganden gentemot 
tredjeland.
2. De upphandlande enheterna kräver att 
anbudsgivarna lämnar uppgifter om 
varors och tjänsters ursprung och deras 
värde. Sanningsförsäkran accepteras som 
preliminärt bevis. En upphandlande enhet 
kan när som helst under förfarandet 
begära en del av eller hela den 
dokumentation som krävs. Alla anbud 
som lämnas för tilldelning av 
varukontrakt kan förkastas när värdet av 
produkter med ursprung i tredjeland, 
fastställt i enlighet med rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 
om inrättandet av en 
gemenskapstullkodex, överstiger 50 % av 
det totala värdet av produkter och tjänster 
som anbudet omfattar. I denna artikel 
betraktas programvaror för utrustning till 
telenät som varor.
3. Om två eller flera anbud är likvärdiga 
enligt tilldelningskriterierna i artikel 76, 
ska företräde ges de anbud som inte kan 
förkastas med stöd av punkt 2, om inte 
annat följer av andra stycket. Vid 
tillämpningen av denna artikel betraktas 
anbud som likvärdiga om prisskillnaden 
inte är större än 3 %.
Ett anbud ska dock inte ges företräde 
framför ett annat enligt första stycket om 
detta skulle tvinga den upphandlande 
enheten att anskaffa utrustning med 
andra tekniska egenskaper än den 
befintliga utrustningen, med åtföljande 
driftsinkompatibilitet, tekniska svårigheter 
vid drift och underhåll eller orimliga 
kostnader.
4. Vid beräkningen av andelen varor med 
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ursprung i tredjeland enligt punkt 2 ska 
tredjeland som omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv till följd 
av ett rådsbeslut enligt punkt 1 undantas 
från tillämpningen av denna artikel.
5. Kommissionen ska, med början andra 
halvåret under det första året efter det att 
detta direktiv trätt i kraft, varje år lämna 
en rapport till rådet om de framsteg som 
gjorts i de multilaterala och bilaterala 
förhandlingarna rörande det tillträde 
företagen från gemenskapen har till 
marknaden i tredjeland inom de områden 
som omfattas av detta direktiv, om 
resultatet av dessa förhandlingar och om 
den faktiska tillämpningen av de 
ingångna avtalen.
Mot bakgrund av detta får 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
ändra bestämmelserna i denna artikel.

Or. fr.

Motivering

I väntan på att en förordning om ömsesidighet antas, bör de nuvarande bestämmelserna i 
lagstiftningen om offentlig upphandling tillfälligt behållas.

Ändringsförslag 812
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79a
Onormalt låga anbud från länder utanför 

unionen.
Om en upphandlande enhet har för avsikt 
att godta ett onormalt lågt anbud som 
omfattar byggentreprenader, varor eller 
tjänster som inte har sitt ursprung i EU 
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och vars värde uppgår till mer än 50 % av 
det totala värdet på de byggentreprenader, 
varor eller tjänster som anbudet omfattar 
ska den upphandlandeenheten enligt 
artikel 37a skriftligen informera de övriga 
anbudsgivarna om varför det föreslagna 
priset eller de föreslagna kostnaderna är 
onormalt låga.
Ett anbud från ett tredjeland som inte är 
bundet vid ett internationellt avtal 
förkastas automatiskt om det pris eller 
den kostnad som tas ut är över 50 % lägre 
än den genomsnittliga kostnaden för de 
övriga anbuden.

Or. fr

Ändringsförslag 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 79b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79b
Förhållandet till tredjeland när det gäller 

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

Or. en

Motivering

Tills dess att förordning 2012/0060/COD träder ikraft, ska tidigare artikel 59 i 
direktiv 2004/17/EG tillämpas för att undvika rättsliga luckor.

Ändringsförslag 814
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 79b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79b
Relationer med tredjeland när det gäller 

upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster

1. Medlemsländerna ska underrätta 
kommissionen om alla praktiska och 
rättsliga svårigheter som deras företag 
stöter på när de försöker vinna 
upphandlingar av byggentreprenader, 
varor och tjänster i tredjeland.
2. Kommissionen ska regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om när anbudsöppning sker på 
byggentreprenader, varor och tjänster i 
tredjeland och om hur utvecklingen i 
förhandlingarna går i detta ärende med 
dessa länder, särskilt i WTO.
3. Kommissionen ska genom 
framställningar till det berörda 
tredjelandet försöka rätta till situationen 
om den på grundval av antingen de 
rapporter som avses i punkt eller annan 
information, konstaterar att tredjeland vid 
tjänsteupphandling:
a) inte ger europeiska företag ett effektivt 
tillträde som kan jämföras med det som 
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unionen ger till företag i det tredjelandet,
b) inte ger europeiska företag det 
bemötande eller samma 
konkurrensmöjligheter som de nationella 
företagen får, eller
c) ger företag från ett annat tredjeland en 
bättre behandling än vad europeiska 
företag får.
4. Medlemsländerna ska underrätta 
kommissionen om alla praktiska och 
rättsliga svårigheter som deras företag 
stöter på och som leder till brister inom de 
internationella sociala och 
miljörelaterade bestämmelserna som 
avses i bilaga XIV, när de försöker vinna 
upphandlingar av byggentreprenader, 
varor och tjänster i tredjeland.
5. Under de villkor som anges i 
punkterna 3 och 4, får kommissionen när 
som helst föreslå att rådet beslutar att, 
under en period som ska fastställas i 
beslutet, tillfälligt häva eller begränsa 
tilldelningen av kontrakt som avser 
byggentreprenader, varor och tjänster till
a) företag som omfattas av lagstiftningen i 
berört tredjeland,
b) företag som är anknutna till företag 
enligt led a med säte i unionen men som 
inte har någon direkt och faktisk koppling 
till en medlemsstats ekonomi,
c) företag som lämnar anbud på 
byggentreprenader, varor och tjänster
med ursprung i det berörda tredjelandet.
Rådet ska utan dröjsmål fatta beslut med 
kvalificerad majoritet.
Kommissionen får föreslå dessa åtgärder 
på eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat.
6. Denna artikel påverkar inte de 
skyldigheter som unionen har gentemot 
tredjeland enligt internationella avtal om 
offentlig upphandling, särskilt i WTO.

Or. fr
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Motivering

I väntan på att en förordning om ömsesidighet antas, bör de nuvarande bestämmelserna i 
lagstiftningen om offentlig upphandling tillfälligt behållas.

Ändringsförslag 815
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Avdelning 2 – kapitel 3 – avsnitt 3 – underavsnitt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underavsnitt 2a
Anbud som omfattar varor med ursprung 
i tredjeland och förhållandet med dessa

Artikel 79a
Anbud som omfattar varor med ursprung 

i tredjeland
1. Detta avsnitt gäller anbud som omfattar 
varor med ursprung i tredjeland med vilka 
unionen inte har slutit multilaterala eller 
bilaterala avtal som tillförsäkrar 
jämförbart och faktiskt tillträde för 
europeiska företag till tredjeländers 
marknader. Det påverkar inte de 
åtaganden som unionen eller dess 
medlemsstater har gentemot tredjeland.
2. Alla anbud för tilldelning av ett 
varukontrakt kan förkastas om andelen 
varor med ursprung i tredjeland, fastställd 
i enlighet med förordning (EEG) 
nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen, överstiger 50 % av det 
totala värdet av de varor som omfattar 
anbudet. I denna artikel betraktas 
programvaror för utrustning till telenät 
som varor.
3. Om två eller flera anbud är likvärdiga 
enligt tilldelningskriterierna i artikel 76, 
ska företräde ges de anbud som inte kan 
förkastas med stöd av punkt 2, om inte 
annat följer av andra stycket. Vid 
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tillämpningen av denna artikel betraktas 
anbud som likvärdiga om prisskillnaden 
inte är större än 3 %.
Ett anbud ska dock inte ges företräde 
framför ett annat enligt första stycket om 
detta skulle tvinga den upphandlande 
enheten att anskaffa utrustning med 
andra tekniska egenskaper än den 
befintliga utrustningen, med åtföljande 
inkompatibilitet, tekniska svårigheter vid 
drift och underhåll eller orimliga 
kostnader.
4. Vid beräkningen av den andel varor 
med ursprung i tredjeland som avses i 
punkt 2 ska tredjeland som omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv till följd 
av ett rådsbeslut enligt punkt 1 undantas 
från tillämpningen av denna artikel.
5. Kommissionen ska, med början andra 
halvåret under det första året efter det att 
detta direktiv trätt i kraft, varje år lämna 
en rapport till rådet om de framsteg som 
gjorts i de multilaterala och bilaterala 
förhandlingarna rörande det tillträde 
företagen från unionen har till 
marknaden i tredjeland inom de områden 
som omfattas av detta direktiv, om 
resultatet av dessa förhandlingar och om 
den faktiska tillämpningen av de 
ingångna avtalen.
Mot bakgrund av detta får 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
ändra bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 79b
Relationer med tredjeland när det gäller 

upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster

1. Medlemsländerna ska underrätta 
kommissionen om alla praktiska och 
rättsliga svårigheter som deras företag 
stöter på när de försöker vinna 
upphandlingar av tjänster i tredjeland.
2. Kommissionen ska regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och 
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rådet om när anbudsöppning sker på 
tjänster i tredjeland och om hur 
utvecklingen i förhandlingarna går i detta 
ärende med dessa länder, särskilt i WTO.
3. Kommissionen ska genom 
framställningar till det berörda 
tredjelandet försöka rätta till situationen 
om den, på grundval av antingen de 
rapporter som avses i punkt 2 eller annan 
information, konstaterar att tredjeland vid 
tjänsteupphandling
a) inte ger europeiska företag ett effektivt 
tillträde som kan jämföras med det som 
unionen ger till företag i det tredjelandet,
b) inte ger europeiska företag det 
bemötande eller samma 
konkurrensmöjligheter som de nationella 
företagen får eller
c) ger företag från ett annat tredjeland en 
bättre behandling än vad europeiska 
företag får.
4. Medlemsländerna ska underrätta 
kommissionen om alla praktiska och 
rättsliga svårigheter som deras företag 
stöter på och som leder till brister inom de 
internationella sociala och 
miljörelaterade bestämmelserna som 
avses i bilaga XIV, när de försöker vinna 
upphandlingar av tjänster i tredjeland.
5. Under de villkor som anges i punkterna 
3 och 4, får kommissionen när som helst 
föreslå att rådet beslutar att, under en 
period som ska fastställas i beslutet, 
tillfälligt häva eller begränsa tilldelningen 
av kontrakt på tjänster till
a) företag som omfattas av lagstiftningen i 
berört tredjeland,
b) företag som är anknutna till företag 
enligt led a med säte i unionen men som 
inte har någon direkt och faktisk koppling 
till en medlemsstats ekonomi,
c) företag som lämnar anbud på tjänster 
med ursprung i det berörda tredjelandet.
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Rådet ska utan dröjsmål fatta beslut med 
kvalificerad majoritet.
Kommissionen får föreslå dessa åtgärder 
på eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat.
6. Denna artikel påverkar inte de 
skyldigheter som unionen har gentemot 
tredjeland enligt internationella avtal om 
offentlig upphandling, särskilt i WTO.
__________________
EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. fr

Motivering

Kommissionen har tagit bort dessa bestämmelser för antagandet av sitt förslag till förordning 
om ömsesidighet. Med tanke på förseningen och för att undvika ett rättsligt vakuum, har 
dessa två artiklar tillfälligt återinförts. De kommer att upphöra att gälla vid ikraftträdandet 
av förordningen om tillträde av produkter och tjänster med ursprung i tredjeland till unionens 
inre marknad för offentlig upphandling och som upprättar rutiner för att underlätta 
förhandlingar om tillträde av produkter och tjänster från unionen till tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling.

Ändringsförslag 816
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80 utgår
Villkor för fullgörande av kontrakt

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

Or. de

Motivering

Inbegripande av kriterier som saknar samband med upphandlingen vid kontraktstilldelningen 
bör alltid vara nära kopplat till kontraktsföremålet. Möjligheten att för fullgörandet av ett 
kontrakt fastställa särskilda villkor, som i synnerhet kan gälla sociala och miljömässiga 
intressen, skulle kunna leda till att den upphandlande enheten avviker från artikel 66 och de 
där nämnda anbudskriterierna om fastställandet av vissa sociala eller miljömässiga villkor.

Ändringsförslag 817
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande enhet får ställa särskilda 
krav med koppling till kontraktsföremålet 
och kontraktets fullgörande, under 
förutsättning att de anges i meddelandet 
om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och 
miljörelaterade hänsyn.

Or. en

Ändringsförslag 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 80
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande enhet får ställa särskilda 
krav på hur kontraktet ska fullgöras under 
förutsättning att de anges i meddelandet 
om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får 
omfatta ekonomiska, innovativa, 
miljörelaterade eller sociala hänsyn. De 
får också omfatta kravet att ekonomiska 
aktörer ska tillhandahålla ersättning för 
risker för prisökningar till följd av 
prisvariationer (hedging) som kan få 
betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet. Dock ska inte några av dessa 
särskilda krav innebära att sambandet 
med kontraktets föremål bryts.

Or. en

Ändringsförslag 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande enhet får ställa särskilda 
krav på hur kontraktet ska fullgöras under 
förutsättning att de anges i meddelandet 
om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får 
omfatta sociala och miljörelaterade 
hänsyn, och får även omfatta skyldigheter 
gällande socialt skydd och 
anställningsskydd samt arbetsvillkor som 
tillämpas där tillhandahållandet av 
byggentreprenaden, tjänsterna eller 
varorna äger rum enligt nationella lagar 
och/eller kollektivavtal eller de 
internationella arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga XIV. De 
får också omfatta kravet att ekonomiska 
aktörer ska tillhandahålla ersättning för 
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risker för prisökningar till följd av 
prisvariationer (hedging) som kan få 
betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 820
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. it

Ändringsförslag 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande enhet får ställa särskilda 
krav på hur kontraktet ska fullgöras under 

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

fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav 
inbegriper efterlevnad av skyldigheter 
som rör sociala villkoren och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
och arbetsvillkor som är fastställda i lagar 
förordningar och administrativa 
bestämmelser på EU-nivå och nationell 
nivå, i skiljedomar och kollektivavtal och i 
de bestämmelser om internationell 
arbetsrätt som anges i bilaga XIV, som 
ska gälla på den ort där tjänsten 
tillhandahålls. Dessa skyldigheter ska 
också gälla i gränsöverskridande 
situationer då arbetstagare från en 
medlemsstat tillhandahåller tjänster i en 
annan medlemsstat. De får också omfatta 
kravet att ekonomiska aktörer ska 
tillhandahålla ersättning för risker för 
prisökningar till följd av prisvariationer 
(hedging) som kan få betydande inverkan 
på fullgörandet av kontraktet.

Or. de

Ändringsförslag 822
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande enhet får ställa särskilda 
krav på hur kontraktet ska fullgöras under 
förutsättning att de anges i meddelandet 
om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och 
miljörelaterade hänsyn. De får också 
omfatta kravet att medlemsstaterna ska
tillhandahålla ersättning för risker för 
prisökningar som inte kunnat förutses när 
anbudet lämnats in och som skulle kunna
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på fullgörandet av kontraktet. få betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet.

Or. it

Ändringsförslag 823
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 824
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande enhet begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås. När det finns behov av 
särskilda kunskaper och/eller utrustning, 
ska huvudleverantören ange namnen på 
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underleverantörerna i 
upphandlingsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 825
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget ska en 
upphandlande enhet begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås, och tillhandahålla 
information om underleverantören 
inklusive namn, kontaktuppgifter och 
rättsliga företrädare.
Varje ändring i underleverantörskedjan 
ska föreslås av den ekonomiska aktören 
och godkännas av den upphandlande 
enheten. Om den föreslagna ändringen 
även inbegriper en ny underleverantör, 
ska huvudleverantören ange dess namn, 
kontaktuppgifter och rättsliga företrädare.
Varje aktör i underleverantörskedjan ska 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv och de villkor som fastställs i 
upphandlingsunderlaget följs och 
garantera att de plikter som är förenade 
med kontraktet uppfylls på ett sätt som är 
likvärdigt med det som definieras i 
anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 826
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget för tilldelning 
av kontrakt ska en upphandlande enhet 
begära att anbudsgivaren i anbudet anger 
hur stor del av kontraktet som denne vill
lägga ut på tredje part samt vilka 
underleverantörer som föreslås, genom att 
ge uppgifter om underleverantören 
inklusive namn, adress och juridiska 
ombud. Varje ändring i 
underleverantörskedjan ska omedelbart 
meddelas den upphandlande enheten.

Or. fr

Ändringsförslag 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget ska den
upphandlande myndigheten begära eller av 
en medlemsstat åläggas att begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås, liksom att lämna 
upplysningar om underleverantörerna, 
inbegripet deras namn, adress och 
juridiska ombud. Varje ändring av 
underentreprenadskedjan och varje ny 
underleverantör måste meddela den 
upphandlande myndigheten med 
angivande av deras namn, adress och 
juridiska ombud.

Or. de
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Ändringsförslag 828
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 81 - punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska begränsa en 
anbudsgivares möjlighet att i samband 
med utförandet av ett offentligt kontrakt 
lägga ut delar av kontraktet på 
entreprenad till högst tre eller färre på 
varandra följande underleverantörer. Den 
upphandlande enheten får införa 
ytterligare begränsningar av 
användningen av underleverantörer, med 
hänsyn till antalet underleverantörer eller 
på varandra följande underleverantörer 
eller till möjligheten att ändra i 
underleverantörskedjan, eller får 
fastställa att inga delar av kontrakten ska 
läggas ut på tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Grunderna för användning av 
underleverantörer ska redovisas i 
kontraktshandlingarna. De ska vila på 
tekniska övervägningar och inte syfta till 
att sänka arbetskostnaderna.

Or. de

Ändringsförslag 830
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Skälen till varför underleverantörer 
används ska fastställas i 
upphandlingsunderlaget, noga motiveras 
av tekniska överväganden samt inte 
kringgå den relevanta lagstiftning och de 
skyldigheter som gäller där 
tillhandahållandet av byggentreprenader, 
tjänster och varor sker.

Or. en

Ändringsförslag 831
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Förhållandet mellan leverantör och underleverantör är en grundläggande aspekt i 
avtalsrätten. Förslaget kommer att leda till situationer i vilka underleverantören försöker få 
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betalning direkt från den upphandlande myndigheten och kan beröva myndighetens rätt att 
hålla inne betalningar till leverantören av giltiga skäl beträffande fullgörande av kontrakt.

Ändringsförslag 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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mekanismer för att huvudleverantören 
ska kunna bestrida felaktiga betalningar.
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.

Or. en

Motivering

Direktbetalning från upphandlande myndigheter till underleverantörer bryter mot den 
rättsliga principen om frihet att ingå avtal och tar bort det inflytande som huvudleverantören 
har över sin leveranskedja när det gäller att säkerställa punktlig och kvalitativ leverans av 
den produkt eller tjänst som har lagts ut på underleverantören.

Ändringsförslag 834
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 835
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska begränsa 
möjligheten för en anbudsgivare att lägga 
ut ett offentligt kontrakt på högst tre eller 
färre på varandra följande 
underleverantörer. Medlemsstaterna ska 
på begäran från en underleverantör och när 
kontraktets art så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande enheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören för 
tjänster, varor eller byggentreprenader som 
har tillhandahållits huvudleverantören. I ett 
sådant fall ska medlemsstaterna införa 
lämpliga mekanismer för att 
huvudleverantören ska kunna bestrida 
felaktiga betalningar. Arrangemangen för 
betalningssättet ska vara fastställda i 
upphandlingsdokumenten.

Or. fr

Ändringsförslag 836
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 837
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater får besluta att den 
upphandlande enheten får utesluta en 
underleverantör som har angetts av 
anbudssökanden om
(i) underleverantören inte uppfyller 
planerade urvalskriterier för ett anbud
(ii) underleverantören inte är i stånd att 
vederbörligen uppfylla sin del av 
kontraktet.
Villkoren för deltagande i en upphandling 
och underleverantörens möjlighet att 
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vederbörligen uppfylla sin del av 
kontraktet fastställs i proportion till den 
del av kontraktet som tilldelas 
underleverantören, på grundval av de 
tilldelningskriterier som anges i 
artikel 76.

Or. en

Motivering

Upphandlande myndigheter ska ha större möjligheter att utöva inflytande på den utvalda 
anbudsgivarens utläggande på entreprenad. Särskilt bör de bemyndigas att kontrollera 
föreslagna underleverantörers lämplighet och kvalifikationer. Alla krav som syftar till detta 
ska vara i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det är oklart vad den syftar på.

Ändringsförslag 840
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Huvudentreprenören och alla 
mellanliggande underleverantörer kan, 
som tillägg till eller i stället för en 
underleverantör, av arbetsgivaren 
och/eller gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer hållas 
direkt ansvarig som garantigivare om en 
underleverantör inte följer bestämmelser 
som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
och arbetsvillkor som är fastställda i 
lagar, förordningar och administrativa 
bestämmelser på EU-nivå och nationell 
nivå, i skiljedomar och kollektivavtal och i 
de bestämmelser om internationell 
arbetsrätt som anges i bilaga XIV, som är 
i kraft på den ort där tjänsten eller varan 
tillhandahålls. Dessa skyldigheter gäller 
även i gränsöverskridande situationer, då 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat. Detta ska 
ovillkorligen tillämpas, framför allt i fall 
arbetsgivaren inte direkt har begått något 
fel.

Or. de

Ändringsförslag 842
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 844
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Skälen för användning av 
underleverantörer ska anges i 
upphandlingsdokumenten och vara 
strängt motiverade av tekniska 
överväganden. Användning av 
underleverantör får inte bli ett 
självändamål för att kringgå gällande 
lagstiftning och de skyldigheter som gäller 
vid tillhandahållande av byggentreprenad, 
varor och tjänster.
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Punkterna 1 och 2 ska inte påverka 
ansvaret för entreprenören och 
underleverantörer.

Medlemsstaterna ska införa ett system för 
gemensamt och solidariskt ansvar i 
underleverantörskedjan.

Or. fr

Ändringsförslag 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om huvudleverantörens och 
underleverantörernas ansvar.
Medlemsstaterna ska upprätta ett system 
för solidariskt ansvar i 
underleverantörskedjan.
Den huvudsakliga ekonomiska aktören 
och alla underleverantörer som utför 
verksamhet inom ramen för ett offentligt 
kontrakt ska vara solidariskt ansvariga 
för sådant ansvar som följer av en 
underleverantörs underlåtenhet att följa 
bestämmelser som avser grundläggande 
rättigheter, hälso- och säkerhetskrav, 
sociala bestämmelser och standarder, 
anställnings- och arbetsvillkor, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och social 
trygghet enligt lagar, förordningar eller 
administrative bestämmelser på EU-nivå 
eller nationell nivå, i kollektivavtal och 
kontrakt och i de bestämmelser om 
internationell arbetsrätt som anges i 
bilaga XIV, som gäller där 
tillhandahållandet av byggentreprenaden, 
tjänsterna och varorna sker.
Medlemsstaterna får föreskriva strängare 
ansvarsregler i sin nationella lagstiftning.
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Or. en

Ändringsförslag 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det antal företag som deltar som 
underleverantörer vid genomförandet av 
ett offentligt kontrakt ska begränsas till 
högst tre på varandra följande 
underleverantörer.

Or. de

Ändringsförslag 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Upphandlande enheter ska säkerställa 
att utvalda anbudsgivare är 
kontraktsmässigt skyldiga att under loppet 
av genomförandet av kontraktet följa 
lagar och andra författningar som gäller i 
den medlemsstat där kontraktet 
genomförs.
Om den utvalda anbudsgivaren lägger ut 
en del av byggnadsarbetena, varorna eller 
tjänsterna på entreprenad och någon av 
underleverantörerna har brutit mot de 
bestämmelser som avses i första stycket 
under kontraktets löptid och detta 
fastställs av domstol eller annan behörig 
myndighet, ska den utvalda 
anbudsgivaren vidta effektiva, 
proportionerliga och förebyggande 
kontraktsmässiga sanktioner mot 
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underleverantören eller 
underleverantörerna ifråga.
Om den utvalda anbudsgivaren har 
underlåtit att uppfylla sina skyldigheter 
enligt första och/eller andra stycket inom 
tre månader från domstolens eller den 
behöriga myndighetens inledande 
ställningstagande, ska den upphandlande 
enheten hänvisa ärendet till domstolen 
eller annan behörig myndighet för beslut 
om lämpliga sanktioner.

Or. en

Motivering

Detta förslag söker beakta föredragandens angelägenheter om tillämpliga lagar som 
påverkar huvudleverantörens skyldigheter genom leveranskedjan, samtidigt som det 
säkerställs att dessa nya regler förblir förenliga med den grundläggande principen om frihet 
att ingå avtal, och att den inte missbrukas.

Ändringsförslag 848
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den huvudsakliga ekonomiska 
aktören och alla inblandade 
underleverantörer i den offentliga 
upphandlingen är solidariskt ansvariga 
om en underleverantör överträder de 
grundläggande rättigheterna, hälso- och 
säkerhetskraven eller social- och 
arbetsrättsliga bestämmelser och normer 
eller andra relevanta bestämmelser i 
unionsrätten, i nationella lagar, 
administrativa bestämmelser eller 
förordningar, i kollektivavtal och kontrakt
och i internationella avtal som anges i 
bilaga XIV som gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
tillhandahålls.
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Dessa skyldigheter gäller även i 
gränsöverskridande situationer när 
arbetstagare i en medlemsstat 
tillhandahåller tjänster i en annan 
medlemsstat.
Den upphandlande enheten ska i sitt 
kontrakt med huvudentreprenören, och 
huvudentreprenören och eventuella 
mellanliggande underleverantörer ska i 
sina kontrakt med sina underleverantörer, 
föreskriva att den direkta 
underleverantören – om de har anledning 
att tro att deras direkta underleverantörer 
åsidosätter de regler som avses i första 
stycket – ska vidta omedelbara åtgärder 
för att korrigera denna situation; i annat 
fall ska kontraktet sägas upp.
Medlemsstaterna får införa strängare 
ansvarsregler i nationell lagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 849
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 850
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 851
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(-aa) Ändringen innebär att kontraktets 
art ändras.
(-ab) Ändringen innebär att en 
medkontrahent ersätts med en ny.

(a) Nya villkor införs i och med ändringen 
som, om de hade förekommit i det 
ursprungliga upphandlingsförfarandet, 
skulle ha medfört att andra anbudssökande 
valts än dem som ursprungligen valdes 
eller skulle ha lett till att kontraktet 

(a) Nya villkor införs i och med ändringen 
som, om de hade förekommit i det 
ursprungliga upphandlingsförfarandet, 
skulle ha medfört att andra anbudssökande 
valts än dem som ursprungligen valdes 
eller skulle ha lett till att kontraktet 
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tilldelats en annan anbudsgivare. tilldelats en annan anbudsgivare.
(b) Ändringen innebär att kontraktets 
ekonomiska jämvikt ändras till förmån för 
den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

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

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

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

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna om ändring av ett kontrakt under dess löptid bör kompletteras (en ändring 
av kontraktets art är alltid en väsentlig ändring) och förtydligas (för enkelhetens skull har 
punkt 3 införts i punkt 2, eftersom det även här rör sig om en väsentlig ändring). 

Ändringsförslag 852
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nya villkor införs i och med ändringen 
som, om de hade förekommit i det 
ursprungliga upphandlingsförfarandet, 
skulle ha medfört att andra 
anbudssökande valts än dem som 
ursprungligen valdes eller skulle ha lett 
till att kontraktet tilldelats en annan 
anbudsgivare.

utgår

Or. fr

Motivering

Omorganisering av artikeln (se ändringsförslaget till artikel 82.2). Denna bestämmelse 
återfinns i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 853
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Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Omorganisering av artikeln (se ändringsförslaget till artikel 82.2). Denna bestämmelse 
återfinns i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 854
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Ändringen innebär att kontraktets 
ekonomiska jämvikt ändras till förmån för 
den anbudsgivare som tilldelats kontraktet,
enligt vad som fastställdes vid tidpunkten 
för kontraktstilldelningen.

Or. es

Ändringsförslag 855
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Omorganisering av artikeln (se ändringsförslaget till artikel 82.2). Denna bestämmelse 
återfinns i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 856
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Ändringen medför att kontraktets 
omfattning utvidgas betydligt för att 
inbegripa varor, tjänster eller 
byggentreprenader som inte ingick från 
början. Kontraktets omfattning kan även 
utvidgas, efter en föregående och 
tillräcklig teknisk motivering, för att 
inkludera underleverantörer, tjänster och 
andra byggarbeten som har en nära 
koppling till kontraktets ursprungliga 
föremål.

Or. es

Ändringsförslag 857
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 858
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Omorganisering av artikeln (se ändringsförslaget till artikel 82.2). Denna bestämmelse 
återfinns i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 859
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Punkt 2–ab ska emellertid inte tillämpas 
vid generell eller partiell övergång från
den ursprungliga entreprenören, efter en 
företagsomstrukturering, överföringar av 
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den ursprungliga leverantörens ställe till 
följd av omstruktureringar eller konkurs, 
under förutsättning att detta inte medför 
andra väsentliga ändringar av kontraktet 
och inte syftar till att kringgå tillämpningen 
av detta direktiv.

tillgångar och skulder eller kapital mellan 
bolag, eller situationer där 
medkontrahenten återupptar 
verksamheten efter att ha gått i konkurs
och denne uppfyller de ursprungliga 
kvalitativa urvalskriterierna, under 
förutsättning att detta inte medför andra 
väsentliga ändringar av kontraktet och inte 
syftar till att kringgå tillämpningen av detta 
direktiv.

Or. fr

Motivering

Hänsyn bör tas till överföringar av tillgångar och skulder eller kapital mellan bolag i de 
delar som bekräftar att den ändring som följer av att medkontrahenten ändrats inte är av 
väsentlig art.

Ändringsförslag 860
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det första stycket ska emellertid inte gälla 
om en annan ekonomisk aktör som 
uppfyller kraven för det kvalitativa urval 
som ursprungligen fastställts inträder i den 
ursprungliga leverantörens ställe till följd 
av omstruktureringar eller konkurs, under 
förutsättning att detta inte medför andra 
väsentliga ändringar av kontraktet och inte 
syftar till att kringgå tillämpningen av detta 
direktiv, eller om huvudleverantörens 
status som undertecknare övertas av den 
upphandlande myndigheten i enlighet 
med medlemsstatens bestämmelser i linje 
med artikel 81.

Or. en
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Ändringsförslag 861
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 862
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
skulle det vara högre, understiger 20 % av 
priset på det ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 15 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 20 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 865
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 5 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.
När värdet på förändringen inte 
överstiger hälften av de tröskelvärden som 
anges i artikel 12 och är lika med eller 
högre än 5 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, görs en 
bedömning av förändringen i sak i 
enlighet med punkt 2.

Or. fr

Ändringsförslag 866
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 5 % av priset på det 

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 15 % av priset på det 
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ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en

Motivering

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract.
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term.
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Ändringsförslag 867
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 868
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 
eller understiger 10 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 869
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12, det 
vill säga när det överskridna värdet
understiger 20 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
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grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. it

Ändringsförslag 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 15 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en

Motivering

I ljuset av rättspraxis och doktrin är detta tröskelvärde alldeles för lågt. Tilläggstjänster som 
uppgår till mellan 5 % och 10 % av priset för det ursprungliga kontraktet är vanliga för 
byggnadsentreprenadkontrakt i allmännyttiga företags upphandling. Ett tröskelvärde på 5 % 
verkar därför orimligt.

Ändringsförslag 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 15 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en

Motivering

År 2000, bekräftade domstolen att en ökning på 10 % inte krävde ett nytt 
upphandlingsförfarande (5.10.2000, mål C-337/98, Europeiska gemenskapernas kommission 
mot Republiken Frankrike). Att fastställa tröskelvärdet till 5 % skulle förhindra alla 
ändringar av kontrakt under deras löptid. Det skulle leda till problematiska konsekvenser för 
genomförandet av kontrakt. En tröskel på 15 % anammar de lösningar som har utvecklats av 
nationell och europeisk rättspraxis och syftar till att undvika missbruk i tillämpningen av 
upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag 872
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 15 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
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ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdena bör ökas till 15 %, vilket är i enlighet med nuvarande rättspraxis, i syfte att 
ge den upphandlande myndigheten och entreprenören manövermarginaler som möjliggör att 
de kan svara på växlande omständigheter.

Ändringsförslag 873
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Det är lämpligare att hänvisa till det aktualiserade priset på det ursprungliga kontraktet.

Ändringsförslag 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I de fall där omfattningen av 
kontraktet kan komma att utvecklas i 
enlighet med
– betydande innovation eller tekniska 
förändringar,
– en teknisk svårighet vad gäller funktion 
eller underhåll som kräver att den 
ursprunglige entreprenören ingriper,
– nödvändigt genomförande av 
brådskande och oförutsedda 
byggnadsentreprenader, tjänster eller 
varor som inte kan skiljas tekniskt eller 
ekonomiskt från huvudkontraktet utan att 
orsaka större avbrott för den 
upphandlande enheten
ska inte ändringen anses väsentlig i den 
mening som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 875
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 876
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 877
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska 
offentliggöra ett meddelande om dessa 
ändringar i Europeiska unionens 
officiella tidning. Sådana meddelanden 

utgår
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ska innehålla de uppgifter som anges i 
bilaga XVI och ska offentliggöras i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 65.

Or. en

Ändringsförslag 878
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 879
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Den upphandlande enheten får i följande 
fall inte tillämpa bestämmelserna i denna 
artikel när det gäller ändringar av 
kontraktet:

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga formuleringen i förslaget till direktiv eftersom den 
är tvetydig.
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Ändringsförslag 880
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Problematiskt fall, ingen upphandlande enhet kan med lätthet hantera krav som härrör från 
brister i entreprenörens fullgörande av kontraktet i syfte att undvika ett nytt 
upphandlingsförfarande.

Ändringsförslag 881
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

När det gäller komplexa projekt skulle pragmatiska ändringar av kontrakt för att genomföra 
kontraktet förhindras. Den upphandlande enheten skulle tvingas att med hjälp av domstol 
genomföra entreprenörens – i enskilda fall omotiverade eller till och med tekniskt omöjliga –
avtalsenliga förpliktelser som vanligtvis endast den upphandlande enheten betraktar som en 
brist (och som entreprenören kommer att bestrida). Detta skulle leda till rättsosäkerhet och 
fördröjning vid genomförandet av kontraktet.
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Ändringsförslag 882
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om ändringen syftar till att 
kompensera för risker för prisökningar 
som säkrats av entreprenören (hedging).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 883
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om ändringen syftar till att kompensera 
för risker för prisökningar som säkrats av 
entreprenören (hedging).

(b) Om ändringen syftar till att kompensera 
för risker för prisökningar som säkrats av 
entreprenören (hedging), utan att det 
påverkar de fall där man, inom ramen för 
denna artikel 82, återupprättar 
kontraktets ekonomiska jämvikt.

Or. es

Ändringsförslag 884
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83 utgår
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Avslutande av kontrakt
Medlemsstaterna ska se till att 
upphandlande enheter enligt de villkor 
som fastställs i tillämplig nationell 
avtalsrätt har möjlighet att avsluta ett 
kontrakt för byggentreprenader, varor 
eller tjänster under dess löptid, när ett av 
följande villkor är uppfyllt:
(a) De undantag som fastställs i artikel 21 
upphör att gälla efter privat deltagande i 
den juridiska person som tilldelats 
kontraktet i enlighet med artikel 21.4.
(b) En ändring av kontraktet utgör en ny 
kontraktstilldelning i den mening som 
avses i artikel 82.
(c) EU-domstolen i ett förfarande i 
enlighet med artikel 258 i fördraget finner 
att en medlemsstat har underlåtit att 
uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget 
till följd av att en upphandlande enhet 
som är etablerad i den medlemsstaten har 
tilldelat kontraktet i fråga utan att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
fördragen och detta direktiv.

Or. en

Motivering

En sådan bestämmelse är inte nödvändig i EU-lagstiftningen om offentlig upphandling. Detta 
kan vara tillräckligt reglerat av nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 885
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 83 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De undantag som fastställs i artikel 21 
upphör att gälla efter privat deltagande i 
den juridiska person som tilldelats 

(a) De undantag som fastställs i artikel 21 
upphör att gälla efter privat deltagande i 
den juridiska person som tilldelats 
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kontraktet i enlighet med artikel 21.4. kontraktet i enlighet med artikel 21.

Or. fr

Motivering

Det är inte berättigat att begränsa denna bestämmelse avseende avslutande av offentliga 
upphandlingar till endast avtal avseende horisontellt samarbete (artikel 21.4). Bestämmelsen 
bör tillämpas i samtliga fall som avses artikel 21 (in-house, in-house gemensamt).

Ändringsförslag 886
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 83 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En ändring av kontraktet utgör en ny 
kontraktstilldelning i den mening som 
avses i artikel 82.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 887
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 83 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 888
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 83 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Ändringsförslag 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 83 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) EU-domstolen i ett förfarande i enlighet 
med artikel 258 i fördraget finner att en 
medlemsstat har underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter enligt fördraget till följd av att 
en upphandlande enhet som är etablerad i 
den medlemsstaten har tilldelat kontraktet i 
fråga utan att uppfylla sina skyldigheter 
enligt fördragen och detta direktiv. En 
entreprenör som inte kände till den 
upphandlande enhetens överträdelse kan 
kräva ersättning för den skada som denne 
åsamkats genom uppsägningen av 
kontraktet.

Or. de
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Motivering

En entreprenör som inte kände till den upphandlande enhetens överträdelse bör kunna kräva 
ersättning för kostnader som har uppstått på grund av att denne genomfört kontraktet i god 
tro samt för den åsamkade skadan.

Ändringsförslag 890
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Då successiva ändringar som är utanför 
anbudsgivarens kontroll det kontraktet 
omöjligt att genomföra, bortsett från 
uppbindning vid oproportionerliga 
investeringar, ska medlemsstaterna 
säkerställa att anbudsgivarna i enlighet 
med de villkor som bestäms av tillämplig 
nationell avtalsrätt kan
(a) kräva ersättning för alla ytterligare 
tjänster som är nödvändiga för att 
genomföra kontraktet,
(b) kräva uppsägning av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna har stor frihet när det 
gäller den organisatoriska utformningen 
av valet av tjänsteleverantörer på det sätt 
som förefaller dem vara lämpligast. Det 
står dem fritt att själva tillhandahålla 
sociala tjänster och andra specifika 
tjänster eller att organisera 
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tillhandahållandet av sådana tjänster på 
annat sätt som inte har någon anknytning 
till offentlig upphandling, förutsatt att 
man genom ett sådant system garanterar 
efterlevnaden av de grundläggande 
principerna om öppenhet och icke-
diskriminering.

Or. de

Ändringsförslag 892
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 83a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83a
Övervakning av fullgörande av kontrakt 
och register över aktörer som åsidosätter 

bestämmelser eller skyldigheter
1. De upphandlande enheterna får 
övervaka kontraktets fullgörande av den 
entreprenör som tilldelats kontraktet och i 
lämpliga skeden under kontraktsperioden 
utföra en bedömning av genomförandet 
med hjälp av en metod som grundas på 
objektiva och mätbara kriterier och 
tillämpas på ett systematiskt, konsekvent 
och transparent sätt. Bedömningar av 
fullgörandet av kontrakt ska meddelas 
den berörda entreprenören, som ska ges 
möjlighet att inom en rimlig tidsfrist 
invända mot resultaten av bedömningen 
och erhålla rättsligt skydd.
2. Om en bedömning utförs i enlighet med 
punkt 1 och en ekonomisk aktör eller en 
underleverantör som av den ekonomiska 
aktören utsetts för det kontraktet har 
ansetts visa allvarliga eller ihållande 
brister i fullgörandet av något materiellt 
krav enligt kontraktet och den 
ekonomiska aktören inte har invänt mot 
resultaten eller den ekonomiska aktörens 
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invändningar inte har godkänts genom 
sökande av rättsligt skydd, ska den 
upphandlande enheten meddela detta och 
det nödvändiga sakinnehållet i en sådan 
bedömning till de tillsynsorgan och 
administrativa myndigheter som avses i 
artiklarna 93 och 97.
3. I så fall ska den ekonomiska aktören 
skrivas in i ett offentligt register över 
aktörer som åsidosätter bestämmelser 
eller skyldigheter, som förvaltas av de 
tillsynsorgan och administrativa 
myndigheter som avses i artiklarna 93 och 
97.
4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
upphandlande enheter enkelt kan 
konsultera de offentliga registren över 
aktörer som åsidosätter bestämmelser 
eller skyldigheter och få information och 
hjälp beträffande tillämpningen av denna 
artikel genom den hjälp som 
tillhandahålls av de tillsynsorgan och 
administrativa myndigheter som anges i 
artiklarna 93, 96 och 97.

Or. en

Ändringsförslag 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84 utgår
Tilldelning av kontrakt för sociala och 

andra specifika tjänster
Kontrakt för de sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVII 
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel 
när värdet på kontrakten är minst lika 
högt som det tröskelvärde som anges i 
artikel 12 c.
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Or. en

Motivering

Detta har samband med återinförandet av uppdelningen i A- och B- tjänster.

Ändringsförslag 894
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakt för de sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVII
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel när 
värdet på kontrakten är minst lika högt som 
det tröskelvärde som anges i artikel 12 c.

Kontrakt för de sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i 
bilaga XVIIa B ska tilldelas i enlighet med 
detta kapitel när värdet på kontrakten är 
minst lika högt som det tröskelvärde som 
anges i artikel 12 c.

Or. fr

Ändringsförslag 895
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakt för de sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVII 
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel när 
värdet på kontrakten är minst lika högt som 
det tröskelvärde som anges i artikel 12 c.

Utan att det påverkar medlemsländernas 
och/eller de upphandlande enheternas 
frihet att tillhandahålla sociala tjänster 
och andra specifika tjänster och att 
organisera dem så att det inte det 
inbegriper upphandlingsförfarandet, ska 
kontrakten för de sociala tjänster och 
andra specifika tjänster som anges i 
bilaga XVII tilldelas i enlighet med detta 
kapitel när värdet på kontrakten är minst 
lika högt som det tröskelvärde som anges i 
artikel 12 c.
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Or. fr

Ändringsförslag 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 85 utgår
Offentliggörande av meddelanden

1. Upphandlande enheter som har för 
avsikt att tilldela ett kontrakt för de 
tjänster som avses i artikel 84 ska 
informera om detta genom ett meddelande 
om upphandling.
2. Upphandlande enheter som har tilldelat 
ett kontrakt för de tjänster som avses i 
artikel 84 ska informera om resultaten 
genom ett meddelande om 
kontraktstilldelning.
3. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska innehålla de 
upplysningar som avses i bilaga XVIII i 
enlighet med standardformuläret för 
meddelanden. Dessa standardformulär 
ska fastställas av kommissionen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som anges 
i artikel 100.
4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 65.

Or. en

Motivering

Detta har samband med återinförandet av uppdelningen i A- och B- tjänster.

Ändringsförslag 897



AM\909614SV.doc 101/177 PE492.870v02-00

SV

Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande enheter som har för 
avsikt att tilldela ett kontrakt för de 
tjänster som avses i artikel 84 ska 
informera om detta genom ett meddelande 
om upphandling.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 898
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande enheter som har för 
avsikt att tilldela ett kontrakt för de 
tjänster som avses i artikel 84 ska 
informera om detta genom ett meddelande 
om upphandling.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 899
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska innehålla de 
upplysningar som avses i bilaga XVIII i 
enlighet med standardformuläret för 
meddelanden. Dessa standardformulär 
ska fastställas av kommissionen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som anges 
i artikel 100.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 900
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska innehålla de 
upplysningar som avses i bilaga XVIII i 
enlighet med standardformuläret för 
meddelanden. Dessa standardformulär 
ska fastställas av kommissionen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som anges 
i artikel 100.

3. De meddelanden som avses i punkt 2
ska innehålla de upplysningar som avses i 
bilaga XVIII i enlighet med 
standardformuläret för meddelanden.

Or. de

Ändringsförslag 901
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De meddelanden som avses i 3. Det meddelande som avses i punkt 2 ska 
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punkterna 1 och 2 ska innehålla de 
upplysningar som avses i bilaga XVIII i 
enlighet med standardformuläret för 
meddelanden. Dessa standardformulär ska 
fastställas av kommissionen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som anges i 
artikel 100.

innehålla de upplysningar som avses i 
bilaga XVIII i enlighet med 
standardformuläret för meddelanden. Detta 
standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som anges i artikel 100.

Or. en

Ändringsförslag 902
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 65.

4. De meddelanden som avses i punkt 2
ska offentliggöras i enlighet med artikel 65.

Or. de

Ändringsförslag 903
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 65.

4. De meddelanden som avses i punkt 1 
ska offentliggöras i enlighet med artikel 65.

Or. en

Ändringsförslag 904
Cornelis de Jong



PE492.870v02-00 104/177 AM\909614SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 65.

4. Det meddelande som avses i punkt 2 ska 
offentliggöras i enlighet med artikel 65.

Or. en

Ändringsförslag 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 86 utgår
Principer för tilldelning av kontrakt

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

Or. en
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Motivering

Detta har samband med återinförandet av uppdelningen i A- och B- tjänster.

Ändringsförslag 906
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 907
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska införa regler för 
tilldelning av kontrakt som omfattas av 
detta kapitel som tar hänsyn till 
principerna om öppenhet och 
likabehandling av ekonomiska aktörer.
Reglerna ska ta hänsyn till de särskilda 
egenskaperna för tjänsterna i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 909
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna är fullt ut 
solventa gentemot de ekonomiska 
aktörerna och att myndigheterna lämnar 
en fullgod garanti som skyddar aktörens 
inkomst.

Or. it
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Motivering

De offentliga myndigheternas långvariga insolvens gentemot privata företag när det gäller 
utförda byggnadsentreprenader och tjänster kan inte längre tolereras. En fullgod garanti för 
att skydda den ersättning som den ekonomiska aktören ska kunna få ut efter utfört arbete 
skulle kunna utgöra ett ovärderligt verktyg föra att garantera att ersättning verkligen betalas 
ut.

Ändringsförslag 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna och/eller de 
upphandlande myndigheterna ska 
garantera att de ekonomiska aktörerna 
följer de skyldigheter som rör sociala 
villkor och anställningsvillor, såsom hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, enligt 
lagar, förordningar eller administrativa 
bestämmelser på EU-nivå eller nationell 
nivå, kollektivavtal och kontrakt och i de
bestämmelser om internationell arbetsrätt 
som anges i bilaga XIV, som ska gälla på 
den plats där byggarbetet, tjänsten eller 
leveransen tillhandahålls. Dessa 
åtaganden ska också gälla i 
gränsöverskridande situationer då 
arbetstagare från en medlemsstat 
tillhandahåller tjänster i en annan
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 913
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b Medlemsstaterna ska garantera att 
bestämmelserna i artikel 81 om 
underentreprenad följs.

Or. de

Ändringsförslag 914
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. I valet av tjänsteleverantör får 
medlemsstaterna överväga att använda 
reserverade kontrakt enligt artikel 31.

Or. de

Ändringsförslag 915
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. De upphandlande myndigheterna får 
reservera specifika kontrakt för icke-
statliga organisationer som är 
specialiserade på att tillhandahålla 
sociala tjänster, förutsatt att de 
grundläggande principerna om öppenhet 
och likabehandling iakttas.

Or. de
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Ändringsförslag 916
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. Medlemsstaterna ska garantera 
tillämpning av de grunder för uteslutning 
som anges i artikel 55 i direktiv 
2004/18/EG.

Or. de

Ändringsförslag 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 89 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Resultatet av projekttävlingen behöver inte
offentliggöras om detta skulle kunna
hindra tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
marknadsaktör som tilldelats kontraktet, 
eller motverka sund konkurrens mellan 
dessa aktörer.

Resultatet av projekttävlingen ska 
offentliggöras, förutom om detta skulle 
hindra tillämpning av lagen eller strida mot 
allmänintresset.

Or. en

Ändringsförslag 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Avdelning 4 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

STYRNING GENOMFÖRANDE, RAPPORTERING 
OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Or. en

Ändringsförslag 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i enlighet med rådets 
direktiv 92/13/EEG se till att detta direktiv 
tillämpas korrekt genom effektiva och 
tillgängliga mekanismer som medger 
insyn och som kompletterar det befintliga 
systemet för granskning av upphandlande
myndigheters beslut.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
åtminstone de uppgifter som anges i 
denna artikel utförs av en eller flera 
myndigheter eller organ, i syfte att 
effektivt säkerställa ett korrekt och 
effektivt genomförande. De ska informera 
kommissionen om alla myndigheter eller 
organ som är behöriga att genomföra 
dessa uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 920
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 92 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska garantera att de 
upphandlande myndigheterna lätt kan få 
upplysningar och hjälp när det gäller 
tillämpningen av denna artikel om de i 
artiklarna 93 och 97 fastställda 
tillsynsorganen och 
förvaltningsmyndigheterna.
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Or. de

Ändringsförslag 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 92 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
tillämpningen av reglerna om offentlig 
upphandling övervakas, inbegripet 
genomförandet av projekt som 
medfinansieras av unionen, i syfte att 
upptäcka hot mot unionens ekonomiska 
intressen. Övervakningen ska användas 
för att förebygga, upptäcka och på 
lämpligt sätt rapportera fall av 
bedrägerier, korruption, intressekonflikt 
och liknande allvarliga fall av 
oegentligheter i samband med 
upphandling.
Då övervakningsmyndigheter eller 
tillsynsorgan upptäcker specifika 
överträdelser eller systematiska problem 
ska de ha befogenhet att hänvisa dessa 
problem till nationella 
revisionsmyndigheter, domstolar eller 
andra lämpliga myndigheter eller organ, 
såsom ombudsmannen, de nationella 
parlamenten eller deras utskott.

Or. en

Ändringsförslag 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 92 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Resultaten av tillsynsverksamheten 
enligt punkt 2 ska offentliggöras genom 
lämpliga informationsmedel. I synnerhet 
ska medlemsstaterna åtminstone 
vartannat år offentliggöra en översikt av 
de vanligaste skälen som ger upphov till 
felaktig tillämpning eller rättsosäkerhet, 
inbegripet möjliga strukturella eller 
återkommande problem i tillämpningen 
av reglerna, härunder möjliga fall av 
bedrägeri och andra olagliga beteenden.
Medlemsstaterna ska vartannat år skicka 
en allmän översikt till kommissionen 
gällande sina nationella riktlinjer för 
hållbar upphandling, som förklarar 
relevanta nationella åtgärdsplaner och 
initiativ och, om möjligt, deras praktiska 
genomförande. De ska också ange hur väl 
små och medelstora företag klarar sig i 
offentliga upphandlingar. Om mindre än 
50 % av värdet på tilldelade kontrakt 
tilldelas små och medelstora företag ska 
rapporten ange huruvida åtgärder har 
vidtagits för att öka denna siffra.
Grundat på mottagna uppgifter ska 
kommissionen regelbundet utarbeta en 
rapport gällande genomförande och bästa 
praxis i nämnda riktlinjer på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 92 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla personer eller organ som inte har 
åtkomst till överklagandeförfaranden 
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enligt rådets direktiv 92/13/EEG ska ges 
möjlighet att ange eventuella 
överträdelser av detta direktiv till en 
behörig myndighet eller ett behörigt organ 
som vederbörligen ska beakta alla 
tillräckligt välgrundade klagomål och 
vidta lämpliga åtgärder, förutsatt att de 
har befogenhet och behörighet enligt 
nationell lag.

Or. en

Ändringsförslag 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 92 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
vägledning gällande tolkning och 
tillämpning av unionens lagstiftning om 
offentlig upphandling är tillgänglig utan 
kostnad för att hjälpa upphandlande 
myndigheter och ekonomiska aktörer att 
korrekt tillämpa unionens regler om 
offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 92 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utan att detta påverkar tillämpningen 
av de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
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medlemsstaterna utse en kontaktpunkt för 
kommissionen beträffande tillämpningen 
av EU-lagstiftningen och genomförandet 
av unionsbudgeten på grundval av 
artikel 17 i EU-fördraget och artikel 317 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 92 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Upphandlande myndigheter ska, 
åtminstone under kontraktets löptid, 
behålla kopior av alla slutna kontrakt till 
ett värde som är lika med eller större än
a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
b) 10 000 000 euro för kontrakt som avser 
byggentreprenader.
De ska ge tillträde till dessa kontrakt i 
enlighet med alla tillämpliga regler om 
tillträde till dokument och dataskydd.

Or. en

Ändringsförslag 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 92a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 92a
Om det hos en ekonomisk aktör eller 
underleverantör som har tilldelats ett 
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kontrakt har framkommit betydande eller 
långvariga brister vid genomförandet av 
ett viktigt åläggande i kontraktet ska den 
upphandlande myndigheten enligt 
artiklarna 93 och 97 underrätta 
tillsynsorganet och 
förvaltningsmyndigheten om 
förhållandena och de nödvändiga 
enskilda detaljerna.

Or. de

Ändringsförslag 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 92a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 92a
Lista över aktörer som åsidosätter 

bestämmelser eller skyldigheter
1. En ekonomisk aktör som åsidosätter de 
bestämmelser som anges i kontraktet, 
särskilt sådana som rör socialt skydd och 
anställningsskydd, arbetsvillkor och 
underentreprenad, ska föras upp i ett 
register över aktörer som åsidosätter 
bestämmelser eller skyldigheter enligt 
reglerna om offentlig upphandling.
2. Registret över aktörer som åsidosätter 
bestämmelser eller skyldigheter ska 
behandlas och uppdateras regelbundet av 
de tillsynsorgan och administrativa 
myndigheter som anges i artikel 93.
Upphandlande enheter ska ha rätt och 
vara skyldiga att konsultera registret 
innan de tilldelar ett offentligt kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 929
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Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 92b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 92b
Register över bristande efterlevnad

En ekonomisk aktör som underlåter att 
uppfylla de villkor som är fastställda i 
kontraktet, framför allt när det gäller 
socialt skydd, arbetsskydd, arbetsvillkor 
och upphandling av kontrakt, kommer att 
antecknas i ett register över bristande 
efterlevnad. Införande i ett register över 
bristande efterlevnad är en grund för 
uteslutning.

Or. de

Ändringsförslag 930
Förslag till direktiv
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 Denna artikel utgår.

Or. nl

Ändringsförslag 931
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
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samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande enheter ska omfattas 
av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras.
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
som samfinansieras av unionsbudgeten.
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 



AM\909614SV.doc 119/177 PE492.870v02-00

SV

detta hos upphandlande enheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande enheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, mot bakgrund av 
bestämmelserna i detta direktiv och 
relevant rättspraxis från EU-domstolen.
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande enheterna, som ska vara 
skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut 
eller motivera varför de väljer att inte 
göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
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av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning rapportera alla 
brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen.
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 92/13/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande enheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt när det övervakar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
genomförandet av unionens budget på 
grundval av artikel 17 i EU-fördraget och 
artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till 
kommissionen rapportera alla 
överträdelser av detta direktiv i 
upphandlingsförfaranden för tilldelning 
av kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av unionen.
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande.
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
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för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande enheters beslut följer detta 
direktiv och de allmänna principerna i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska inte ersätta eller 
föregripa kommissionens institutionella 
roll som fördragets väktare. När 
kommissionen beslutar att hänskjuta 
behandlingen av ett enskilt fall ska den 
också förbehålla sig rätten att ingripa i 
enlighet med de befogenheter som den 
tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande enheterna ska till det 
nationella tillsynsorganet överlämna den 
fullständiga texten till alla kontrakt som 
slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
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tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet.
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
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genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande enheter ska omfattas 
av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras.
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
som samfinansieras av unionsbudgeten.
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande enheter och 
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särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande enheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, mot bakgrund av 
bestämmelserna i detta direktiv och 
relevant rättspraxis från EU-domstolen.
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande enheterna, som ska vara 
skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut 
eller motivera varför de väljer att inte 
göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
av unionen; tillsynsorganet ska till 
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Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning rapportera alla 
brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen.
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 92/13/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande enheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt när det övervakar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
genomförandet av unionens budget på 
grundval av artikel 17 i EU-fördraget och 
artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till 
kommissionen rapportera alla 
överträdelser av detta direktiv i 
upphandlingsförfaranden för tilldelning 
av kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av unionen.
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande.
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
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unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande enheters beslut följer detta 
direktiv och de allmänna principerna i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska inte ersätta eller 
föregripa kommissionens institutionella 
roll som fördragets väktare. När 
kommissionen beslutar att hänskjuta 
behandlingen av ett enskilt fall ska den 
också förbehålla sig rätten att ingripa i 
enlighet med de befogenheter som den 
tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande enheterna ska till det 
nationella tillsynsorganet överlämna den 
fullständiga texten till alla kontrakt som 
slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
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punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet.
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Or. en

Motivering

I enlighet med de alternativa förslagen gällande styrning som har lagts fram i separata 
ändringar. Denna ändring stryker helt och hållet artikel 93 om offentlig insyn. Att ge mandat 
till ett enda nationellt tillsynsorgan i varje medlemsstat skulle bryta mot 
subsidiaritetsprincipen, och det skulle vara omöjligt för medlemsstater med decentraliserade 
myndigheter eller federala strukturer att genomföra detta.

Ändringsförslag 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 utgår
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Offentlig tillsyn
1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande enheter ska omfattas 
av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras.
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
som samfinansieras av unionsbudgeten.
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
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följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande enheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande enheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, mot bakgrund av 
bestämmelserna i detta direktiv och 
relevant rättspraxis från EU-domstolen.
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande enheterna, som ska vara 
skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut 
eller motivera varför de väljer att inte 
göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
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förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning rapportera alla 
brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen.
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 92/13/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande enheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt när det övervakar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
genomförandet av unionens budget på 
grundval av artikel 17 i EU-fördraget och 
artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till 
kommissionen rapportera alla 
överträdelser av detta direktiv i
upphandlingsförfaranden för tilldelning 
av kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av unionen.
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande.
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
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övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande enheters beslut följer detta 
direktiv och de allmänna principerna i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska inte ersätta eller 
föregripa kommissionens institutionella 
roll som fördragets väktare. När 
kommissionen beslutar att hänskjuta 
behandlingen av ett enskilt fall ska den 
också förbehålla sig rätten att ingripa i 
enlighet med de befogenheter som den 
tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande enheterna ska till det 
nationella tillsynsorganet överlämna den 
fullständiga texten till alla kontrakt som 
slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
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och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet.
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Or. en

Motivering

Föreslagen reglering kommer väsentligen att öka den administrativa bördan på 
medlemsstaterna. Dessutom kommer den att påverka administrationens interna organisation i 
medlemsstaterna. Beslut gällande verksamhet som ska genomföras i syfte att säkerställa 
korrekt tillämpning av direktivet och ansvariga institutioner skulle lämnas över till 
medlemsstaternas godtycke.

Ändringsförslag 934
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 93
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 935
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande enheter ska omfattas 
av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras.
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
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innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
som samfinansieras av unionsbudgeten.
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande enheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande enheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, mot bakgrund av 
bestämmelserna i detta direktiv och 
relevant rättspraxis från EU-domstolen.
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
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upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande enheterna, som ska vara 
skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut 
eller motivera varför de väljer att inte 
göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning rapportera alla 
brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen.
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 92/13/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande enheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
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kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt när det övervakar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
genomförandet av unionens budget på 
grundval av artikel 17 i EU-fördraget och 
artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till 
kommissionen rapportera alla 
överträdelser av detta direktiv i 
upphandlingsförfaranden för tilldelning 
av kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av unionen.
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande.
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande enheters beslut följer detta 
direktiv och de allmänna principerna i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska inte ersätta eller 
föregripa kommissionens institutionella 
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roll som fördragets väktare. När 
kommissionen beslutar att hänskjuta 
behandlingen av ett enskilt fall ska den 
också förbehålla sig rätten att ingripa i 
enlighet med de befogenheter som den 
tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande enheterna ska till det 
nationella tillsynsorganet överlämna den 
fullständiga texten till alla kontrakt som 
slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet.
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
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rapport som anges i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa tillsyn 
och samordning av 
genomförandeverksamheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska ansvara för följande 
uppgifter:

3. De behöriga myndigheterna ska ansvara 
för följande uppgifter:

Or. fr

Ändringsförslag 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 3 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Övervaka tillämpningen av reglerna för 
offentlig upphandling och reglerna för det 
sociala skyddet och arbetsskyddet genom 
den ekonomiska aktör till vilken 
kontraktet har upphandlats och genom 
dennes underleverantörer, inbegripet 
praxis för detta hos upphandlande 
myndigheter och särskilt hos 
inköpscentraler.

Or. de

Ändringsförslag 939
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Utvärdera inskickade rapporter från 
de upphandlande myndigheter som avser 
tillämpa ett förfarande utan 
offentliggörande.

Or. it

Ändringsförslag 940
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 3 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Förvaltning av den offentliga listan 
över aktörer som åsidosätter 
bestämmelser eller skyldigheter enligt 
artikel 83a.

Or. en
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Ändringsförslag 941
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande.
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.

utgår



PE492.870v02-00 142/177 AM\909614SV.doc

SV

Or. fr

Ändringsförslag 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som tillsynsorganet
vidtar för att se till att upphandlande 
enheters beslut följer detta direktiv och de 
allmänna principerna i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska inte 
ersätta eller föregripa kommissionens 
institutionella roll som fördragets väktare.
När kommissionen beslutar att hänskjuta 
behandlingen av ett enskilt fall ska den 

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

enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de

Motivering

En omfattande publiceringsskyldighet skulle leda till att vissa kontrakt offentliggörs in i 
minsta affärsdetalj och att det ”know-how” som de innehåller, dvs. affärshemligheter, i 
förekommande fall till och med åsidosättande av uppgiftskonfidentialiteten, måste ställas till 
tredje parts förfogande. Detta skulle trots allt inte bidra till öppenheten eftersom 
upphandlingsförfarandet har avslutats med kontraktstilldelning.

Ändringsförslag 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De upphandlande enheterna ska till det 
nationella tillsynsorganet överlämna den 

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

fullständiga texten till alla kontrakt som 
slutits till ett värde på minst

Or. fr

Ändringsförslag 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet.
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.

Or. de
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Motivering

Den existerande rätten till insyn i handlingarna i förfaranden som gäller kontraktstvister och 
ytterligare anspråk efter den redan mycket långtgående lagen om rätt till information är 
fullständigt tillräcklig.

Ändringsförslag 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 94 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Individuella rapporter om förfaranden för Individuell rapportering
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tilldelning av kontrakt

Or. en

Ändringsförslag 952
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande enheter ska bevara 
lämplig information om varje kontrakt, om 
varje ramavtal och varje gång ett 
dynamiskt inköpssystem inrättas. Denna 
information ska vara tillräcklig för att det 
vid ett senare tillfälle ska gå att motivera 
beslut om

1. Upphandlande enheter ska bevara 
lämplig information om varje kontrakt över 
tröskelvärdet, om varje ramavtal eller varje 
gång ett dynamiskt inköpssystem inrättas.
Denna information ska vara tillräcklig för 
att det vid ett senare tillfälle ska gå att 
motivera beslut om

Or. en

Ändringsförslag 953
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande enheten ska vidta 
lämpliga åtgärder för att dokumentera 
upphandlingsförfarandena oavsett om 
förfarandena sker med hjälp av 
elektroniska medel eller ej.

Or. en
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Ändringsförslag 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande enheten ska 
dokumentera genomförandet av alla 
upphandlingsförfaranden oavsett om de 
sker med hjälp av elektroniska medel eller 
ej. I detta syfte ska den säkerställa att den 
förfogar över tillräcklig dokumentation 
för att motivera beslut som har tagits i
samtliga skeden av 
upphandlingsförfarandet, såsom 
dokumentation av kommunikation med 
ekonomiska aktörer och interna 
överläggningar, utformning av 
upphandlingarna, eventuella dialoger och 
förhandlingar samt urval och tilldelning av 
kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 955
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 272 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

förhandlingar samt urval och tilldelning av 
kontrakt, namnet på den framgångsrika 
anbudsgivaren och grunderna för valet av 
dennes anbud samt – om det är känt – den 
del av kontraktet eller ramavtalet som 
mottagaren av kontraktet avser att 
överlämna till tredje part och 
upplysningar om deras underleverantörer, 
inbegripet deras namn, adress och 
juridiska ombud.

Or. de

Ändringsförslag 956
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kravet på att dokumentera ”alla interna överläggningar” är onödigt och orimligt.
Bestämmelsen skapar även rättsosäkerhet, eftersom begreppet ”interna överläggningar” inte 
är definierat i direktivet.

Ändringsförslag 957
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Informationen ska bevaras minst fyra år 
från den dag då kontraktet tilldelas, så att 
den upphandlande enheten under denna 
period på begäran kan förse kommissionen 
eller det nationella tillsynsorganet med 
nödvändiga upplysningar.

2. Informationen ska bevaras minst fyra år 
från den dag då kontraktet tilldelas, så att 
den upphandlande enheten under denna 
period på begäran kan förse kommissionen 
med nödvändiga upplysningar.

Or. en

Ändringsförslag 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Informationen ska bevaras minst fyra år 
från den dag då kontraktet tilldelas, så att 
den upphandlande enheten under denna 
period på begäran kan förse kommissionen 
eller det nationella tillsynsorganet med 
nödvändiga upplysningar.

2. Informationen ska bevaras minst fyra år 
från den dag då kontraktet tilldelas, så att 
den upphandlande enheten under denna 
period på begäran kan förse kommissionen 
eller de nationella myndigheter eller 
strukturer som avses i artikel 92 med 
nödvändiga upplysningar.

Or. en

Ändringsförslag 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 95 Denna artikel utgår.
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Or. en

Motivering

De statistiska uppgifter som samlas in genom rapporter från medlemsstaterna är 
otillförlitliga och leder till byråkrati och kostnader. Syftet med artikel 95 är att 
dubbelkontrollera de uppgifter som har samlats in genom databasen TED grundat på 
artikel 64 i förslaget. Både uppgifterna i TED och uppgifterna i nationella rapporteringar är 
dock väldigt ofta ofullständiga. I stället för att dubbelkontrollera uppgifterna, borde 
insamlingen av statistiska uppgifter via TED förstärkas och den nationella rapporteringen 
borde överges helt och hållet.

Ändringsförslag 960
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det organ som inrättas eller utses enligt 
artikel 93 ska varje år skicka en 
genomförande- och statistikrapport 
baserad på ett standardformulär till
kommissionen senast den 31 oktober 
påföljande år.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kommissionen varje år mottar en 
genomförande- och statistikrapport senast 
den 31 oktober påföljande år.

Or. en

Ändringsförslag 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det organ som inrättas eller utses enligt 
artikel 93 ska varje år skicka en
genomförande- och statistikrapport 
baserad på ett standardformulär till 
kommissionen senast den 31 oktober 
påföljande år.

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

Ändringsförslag 962
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska 
minst innehålla det totala värdet, fördelat 
på de verksamhetskategorier som avses i 
artiklarna 5–11, av de tilldelade kontrakt 
som ligger under de tröskelvärden som 
anges i artikel 12, men som skulle 
omfattas av bestämmelserna i detta 
direktiv om deras värde överskred 
tröskelvärdet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska 
minst innehålla det totala värdet, fördelat 
på de verksamhetskategorier som avses i 
artiklarna 5–11, av de tilldelade kontrakt 
som ligger under de tröskelvärden som 
anges i artikel 12, men som skulle omfattas 
av bestämmelserna i detta direktiv om 
deras värde överskred tröskelvärdet.

2. Den rapport som avses i punkt 1 ska 
innehålla en uppskattning av det 
sammanlagda totala värdet av 
upphandlingen under året i fråga för de
tilldelade kontrakt som ligger under de 
tröskelvärden som anges i artikel 12 i detta 
direktiv, men som skulle omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv om dess 
värde överskred tröskelvärdet. Denna 
uppskattning kan särskilt baseras på 
uppgifter som är tillgängliga enligt 
nationella krav på offentliggörande.

Or. en
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Ändringsförslag 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att denna 
rapport minst innehåller det antal och 
värdet på de kontrakt som tilldelats, 
fördelat på de verksamhetskategorier som 
avses i artiklarna 5–11 och all annan 
information som krävs för att kontrollera 
att avtalet har tillämpats korrekt.
Informationen ska omfatta det antal och 
värdet på de kontrakt som tilldelats enligt 
ett förhandlat förfarande utan meddelande 
om upphandling, fördelat på de 
omständigheter som avses i artikel 44 och 
på de verksamhetskategorier som avses i 
artiklarna 5–11. I rapporten ska det också 
anges vilken medlemsstat eller tredjeland 
som den utvalda anbudsgivaren kommer 
från.

3. För alla kontrakt över tröskelvärdena i 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att denna rapport innehåller uppskattat 
antal och värde på de kontrakt som 
tilldelats under året i fråga, fördelat på de 
verksamhetskategorier som avses i 
artiklarna 5–11 och all annan information 
som krävs för att kontrollera att WTO-
avtalet om offentlig upphandling har 
tillämpats korrekt. Informationen ska 
omfatta uppskattat antal och värde på de 
kontrakt som tilldelats enligt ett förhandlat 
förfarande utan meddelande om 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 965
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de statistiska uppgifterna får samlas in 
på grundval av stickprov, för att 
underlätta administrationen, förutsatt att 
representativiteten inte hotas,

Or. en
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Ändringsförslag 966
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 3 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den tillhandahållna informationen 
behandlas konfidentiellt.

Or. en

Ändringsförslag 967
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska fastställa det 
standardformulär för den årliga 
genomförande- och statistikrapporten som 
avses i punkt 1 Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som anges i artikel 100.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska fastställa det 
standardformulär för den årliga
genomförande- och statistikrapporten som 
avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som anges i artikel 100.

5. Kommissionen ska fastställa det 
standardformulär för den årliga 
statistikrapporten som avses i punkt 1.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som anges i artikel 100.
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Or. en

Ändringsförslag 969
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De akter som avses i punkt 5 ska 
säkerställa att

utgår

(a) de statistiska uppgifterna får samlas in 
på grundval av stickprov, för att 
underlätta administrationen, förutsatt att 
representativiteten inte hotas,
(b) den tillhandahållna informationen 
behandlas konfidentiellt.

Or. en

Ändringsförslag 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96 Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Som en del av de alternativa förslagen gällande styrning (hjälp till upphandlande enheter och 
företag), stryker denna ändring artikel 97. Kommissionens förslag skulle behöva stöttas av ett 
tydligt fall som visar kostnadseffektivitet, och dessa detaljerade förslag skulle även bryta mot 
subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Dock finns ett tydligt behov av att 
medlemsstaterna tar ansvar för små och medelstora företag/principen att tänka smått först i 
offentlig upphandling, vilket föreslogs i ett skäl.
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Ändringsförslag 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96 Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Föreslagen reglering kommer väsentligen att öka den administrativa bördan på 
medlemsstaterna. Dessutom kommer den att påverka administrationens interna organisation i 
medlemsstaterna. Beslut gällande verksamhet som ska genomföras i syfte att säkerställa 
korrekt tillämpning av direktivet och ansvariga institutioner skulle lämnas över till 
medlemsstaternas godtycke.

Ändringsförslag 972
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förtydligande, ordalydelsen skulle kunna tolkas som juridisk rådgivning men det är inte upp 
till medlemsstaterna att tillhandahålla juridisk rådgivning om EU-regler.
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Ändringsförslag 973
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Denna artikel skapar onödiga administrativa bördor. Det är upp till medlemsstaterna att 
organisera sin interna administration. Medlemsstaterna kan besluta att inrätta ett 
tillsynsorgan (artikel 84) utan europeisk reglering. Artikel 84 strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 974
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ge varandra 
ömsesidigt bistånd och ska vidta åtgärder 
för ett effektivt samarbete med varandra 
för att säkerställa informationsutbytet i de 
frågor som avses i artiklarna 56, 75 och 79.
De ska garantera att de upplysningar som 
utväxlas behandlas konfidentiellt.

1. Medlemsstaterna ska ge varandra 
ömsesidigt bistånd och ska vidta åtgärder 
för ett effektivt samarbete med varandra 
för att säkerställa informationsutbytet i de 
frågor som avses i artiklarna 56, 75, 79 och
83a. De ska garantera att de upplysningar 
som utväxlas behandlas konfidentiellt.

Or. en

Ändringsförslag 975
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Denna artikel skapar onödiga administrativa bördor. Det är upp till medlemsstaterna att 
organisera sin interna administration. Medlemsstaterna kan besluta att inrätta ett 
tillsynsorgan (artikel 84) utan europeisk reglering. Artikel 84 strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en



PE492.870v02-00 158/177 AM\909614SV.doc

SV

Ändringsförslag 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte proportionerligt att ålägga medlemsstaterna en skyldighet att inrätta ytterligare 
organ. Dessutom kan det leda till intressekonflikt om ett sådant organ tilldelas flera 
behörigheter, som till exempel tillsyn, samordning och rapportering.

Ändringsförslag 978
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Informationsutbytet ska ske genom det 
informationssystem om den inre 
marknaden som har inrättats i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XXX/XXXX52[förslag 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning om administrativt samarbete 
genom informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI-förordningen) 
KOM(2011) 522]. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla den information som andra 
medlemsstater begär så snart som möjligt.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte proportionerligt att ålägga medlemsstaterna en skyldighet att inrätta ytterligare 
organ. Dessutom kan det leda till intressekonflikt om ett sådant organ tilldelas flera 
behörigheter, som till exempel tillsyn, samordning och rapportering.

Ändringsförslag 980
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 98 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 4, 35, 
33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 och 95 ska ges på 

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 4, 35, 
33, 38, 25, 65 och 70 ska ges på obestämd 
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obestämd tid från och med [den dag då 
detta direktiv träder i kraft].

tid från och med [den dag då detta direktiv 
träder i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 981
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 98 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 
77, 85 och 95 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Beslutet 
om återkallande innebär att delegeringen 
av de befogenheter som anges i beslutet 
upphör att gälla. Det får verkan dagen efter 
det att beslutet har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid en senare tidpunkt som anges i 
beslutet. Beslutet påverkar inte sådana 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4, 35, 33, 38, 25, 65 och 70 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller av rådet. Beslutet 
om återkallande innebär att delegeringen 
av de befogenheter som anges i beslutet 
upphör att gälla. Det får verkan dagen efter 
det att beslutet har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid en senare tidpunkt som anges i 
beslutet. Beslutet påverkar inte sådana 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 982
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
Rådgivande kommittén för offentliga 
upphandlingskontrakt, som inrättats genom 
artikel 1 i rådets beslut 71/306/EEG53.
Denna kommitté ska vara en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för offentliga 
upphandlingskontrakt som inrättats genom 
rådets beslut 71/306/EEG53 och av den 
kommitté som inrättats genom artikel 7 i 
rådets förordning (EG) nr 3286/94 
(handelshindersförordningen)54. Dessa 
kommittéer ska vara kommittéer i den 
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mening som avses i artikel 3 i förordning 
(EU) nr 182/2011.

__________________
54 EGT L 349, 31.12.1994, s. 71.

Or. en

Ändringsförslag 983
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 100 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 984
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 100 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till direktiv
Bilaga 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Förfarandena för tilldelning av 
infrastrukturkapacitet, järnvägslicenser 
eller säkerhetscertifikat i enlighet med 
direktiven 95/18/EG, 2001/14/EG och 
2004/49/EG.

Or. en

Motivering

Tillägg av denna punkt säkerställer rättssäkerheten och stärker artikel 4.2.

Ändringsförslag 986
Lara Comi

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Förfaranden för tilldelning av 
infrastrukturkapacitet för järnvägar.
Tillstånd för järnvägsföretag eller 
säkerhetsintyg i enlighet med direktiven 
95/18/EG, 2011/14/EG och 2004/49/EG.

Or. it

Ändringsförslag 987
Frank Engel

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – led D – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godstrafik på järnväg Järnvägstransporter
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Or. en

Ändringsförslag 988
Lara Comi

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – led D – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godstrafik på järnväg Järnvägstransporter

Or. it

Ändringsförslag 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – led D – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godstrafik på järnväg Järnvägstransporter

Or. en

Ändringsförslag 990
Frank Engel

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – led D – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Passagerartrafik på järnväg utgår
Ingen.

Or. en

Ändringsförslag 991
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Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Bilaga 3 – led D – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Passagerartrafik på järnväg utgår
Ingen.

Or. en

Ändringsförslag 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 993
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Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i fråga om byggentreprenadkontrakt, 
samtliga tekniska föreskrifter, vilka bland 
annat ska upptas i upphandlingsunderlaget, 
med angivande av de egenskaper som 
krävs av ett material, en produkt eller en 
vara för att materialet, produkten eller 
varan ska kunna beskrivas på ett sådant sätt 
att detta lämpar sig för den upphandlande 
enhetens planerade användning. De 
tekniska kraven omfattar miljö- och 
klimatprestandanivåer, formgivning med 
tanke på alla krav (inklusive tillgänglighet 
för funktionshindrade), bedömning av 
överensstämmelse, bruksegenskaper, 
säkerhet eller dimensioner, inbegripet 
förfaranden för kvalitetskontroll, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering, bruksanvisningar samt 
produktionsprocesser och 
produktionsmetoder i alla skeden av 
byggentreprenadens livscykel. Kraven 
omfattar även bestämmelser om 
projektering och kostnad, provnings- och 
kontrollregler, villkoren för att 
entreprenaden ska antas, tekniken eller 
metoderna för byggnadsverksamheten samt 
samtliga övriga tekniska villkor som den 
upphandlande enheten i enlighet med 
allmänna eller särskilda förordningar har 
möjlighet att föreskriva i fråga om den 
fullbordade entreprenaden samt om 
ingående material eller delar.

(b) i fråga om byggentreprenadkontrakt, 
samtliga tekniska föreskrifter, vilka bland 
annat ska upptas i upphandlingsunderlaget, 
med angivande av de egenskaper som 
krävs av ett material, en produkt eller en 
vara för att materialet, produkten eller 
varan ska kunna beskrivas på ett sådant sätt 
att detta lämpar sig för den upphandlande 
enhetens planerade användning. De 
tekniska kraven omfattar miljö- och 
klimatprestandanivåer, formgivning med 
tanke på alla krav (inklusive tillgänglighet 
för funktionshindrade), bedömning av 
överensstämmelse, bruksegenskaper, 
säkerhet eller dimensioner, inbegripet 
förfaranden för kvalitetskontroll, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering, bruksanvisningar samt 
produktionsprocesser och 
produktionsmetoder i alla skeden av 
byggentreprenadens livscykel. Kraven 
omfattar även bestämmelser om 
projektering (inbegripet uppgiftsskydd i 
samband med utformning) och kostnad, 
provnings- och kontrollregler, villkoren för 
att entreprenaden ska antas, tekniken eller 
metoderna för byggnadsverksamheten samt 
samtliga övriga tekniska villkor som den 
upphandlande enheten i enlighet med 
allmänna eller särskilda förordningar har 
möjlighet att föreskriva i fråga om den 
fullbordade entreprenaden samt om 
ingående material eller delar.

Or. en

Ändringsförslag 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Förslag till direktiv
Bilaga 14 – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention nr 155 om säkerhet och 
hälsa i arbetet

Or. en

Ändringsförslag 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Bilaga 14 – strecksats 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention nr 1 om arbetstider i 
industrin

Or. en

Ändringsförslag 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Bilaga 14 – strecksats 8c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention nr 131 om minimilöner

Or. en

Ändringsförslag 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Bilaga 14 – strecksats 8d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention nr 102 om social trygghet 
(miniminormer)

Or. en

Ändringsförslag 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Bilaga 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga XVII Denna bilaga utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 999
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Bilaga 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga XVIII Denna bilaga utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 1000
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Bilaga 17

Kommissionens förslag

CPV-kod Beskrivning
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79611000-0;

från 85000000-9 till 85323000-9

(utom 85321000-5 och 85322000-2);

Hälsovård, socialtjänster

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

från 79995000-5 till 79995200-7; från 

80100000-5 till 80660000-8 (utom 

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

från 92000000-1 till 92700000-8 (utom 

92230000-2, -292231000-9, 92232000-6)

Administrativa utbildnings-, hälsovårds-

och kulturtjänster

75300000-9 Tjänster avseende obligatorisk 

socialförsäkring

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Bidragstjänster

98000000-3 Andra samhälleliga och personliga tjänster

98120000-0 Tjänster avseende intressebevakning inom 

arbetstagarorganisationer

98131000-0 Tjänster i samband med religionsutövande

Parlamentets ändringsförslag
CPV-kod Beskrivning

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;

75231240-8;

från 85000000-9 till 85323000-9

(utom 85321000-5 och 85322000-2);

98133100 -5 och 98200000 -5

Hälsa, socialtjänster m.m.

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

från 79995000-5 till 79995200-7; från 

80100000-5 till 80660000-8 (utom 

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

från 92000000-1 till 92700000-8 (utom 

Administrativa utbildnings-, hälsovårds-

och kulturtjänster
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92230000-2, -292231000-9, 92232000-6)

75300000-9 Tjänster avseende obligatorisk 

socialförsäkring

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Bidragstjänster

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

98120000-0 Tjänster avseende intressebevakning inom 

arbetstagarorganisationer

98131000-0 Tjänster i samband med religionsutövande

från 61000000-5 till 61530000-9; från 

63370000-3 till 63372000-7

Sjötransport

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

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till 
transporter

från 74500000-4 till 74540000-6 (utom 
74511000-4); från 95000000-2 till 
95140000-5

Rekrytering och urval av personal

från 74600000-5 till 74620000-1 Spanings- och säkerhetstjänster, annat än 
säkerhetstransporter

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

Fritids-, kultur- och sporttjänster

Or. en

Ändringsförslag 1001
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Bilaga 17 – tabell – strecksats 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Juridiska tjänster

Or. en

Motivering

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services. The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Ändringsförslag 1002
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga 17 – tabell – strecksats 7a till 7l (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

79112000-2 Juridisk representation
79100000-5 Juridiska tjänster
79110000-8 Juridisk rådgivning och 
representation
79111000-5 Juridisk rådgivning
79112100-3 Partsrepresentation
79120000-1 Rådgivning avseende patent 
och upphovsrätt
79121000-8 Rådgivning avseende 
upphovsrätt
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79121100-9 Rådgivning avseende 
upphovsrätt för programvara
79130000-4 Tjänster avseende juridisk 
dokumentation och certifiering
79131000-1 Tjänster avseende 
dokumentation
79132000-8 Tjänster avseende certifiering
79140000-7 Juridisk rådgivning och 
information

Or. en

Motivering

En särbehandling av tjänster är motiverad endast om den gäller för alla tjänster av samma 
art.

Ändringsförslag 1003
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Bilaga 17a (ny)

Parlamentets ändringsförslag
Bilaga XVII a

Bilaga XVII a – del A
Tjänster som avses i artikel 1

1 Underhålls- och 
reparationstjänster

6112, 6122, 633, 
886

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

2 Landtransporter(1), 
inklusive 
säkerhetstransporter och 
kurirtjänster, med 
undantag av 
postbefordran

712 (utom 
71235),
7512, 87304

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

3 Lufttransporttjänster:
passagerare och gods, 
med undantag av 
postbefordran

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

4 Postbefordran på 71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
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land(2) och i luften 60421000-5 
5 Teletjänster 752 Från 64200000-8 till 64228200-2 

72318000-7, och från 72700000-7 till 
72720000-3

6 Finanstjänster:
a) försäkringstjänster
b) Bank- och 

investeringstjänster 
(3)

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

7 Datatjänster och 
liknande tjänster

84 Från 50310000-1 till 50324200-4 
Från 72000000-5 till 72920000-5 
(utom 72318000-7 och från 
72700000-7 till 72720000- 3), 
9342410-4

8 Forsknings- och 
utvecklingstjänster(4)

85 Från 73000000-2 till 73436000-7 
(utom 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0)

9 Redovisning, revision 
och bokföring

862 från 79210000-9 till 79223000-3

10 Marknads- och 
opinionsundersökningar

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

11 Organisationskonsult(5) 
och liknande tjänster

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

12 Arkitekttjänster:
tekniska konsulttjänster 
och integrerade tekniska 
tjänster, tjänster inom 
stadsplanering och 
landskapsarkitektur, 
vetenskaplig och teknisk 
rådgivning, teknisk 
provning och analys

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

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

14 Tjänster inom 
fastighetsstädning och 
fastighetsförvaltning

874, 82201 till 
82206

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

15 Publicerings- och 
tryckningstjänster enligt 
tariff eller enligt avtal

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

16 Vägunderhåll och 
sophämtning:
renhållning och 
liknande tjänster

94 Från 90400000-1 till 90743200-9 
(utom 90712200-3 Från 90910000-9 
till 90920000-2 och 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0 )
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(1) Exklusive järnvägstransporter som omfattas av kategori 18.
(2) Exklusive järnvägstransporter som omfattas av kategori 18.
(3) Exklusive finanstjänster som är relaterade till handel med värdepapper, emission, köp, 

sälj och flytt av värdepapper eller handel med andra finansiella instrument, samt 
tjänster som tillhandahålls av centralbanker. Dessutom undantas tjänster som avser 
förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller 
annan fast egendom eller rättigheter till sådan egendom. Varje form av kontrakt om 
finansiella tjänster som sluts samtidigt med, före eller efter förvärvs- eller 
hyreskontraktet ska emellertid omfattas av detta direktiv.

(4) Exklusive andra forsknings- och utvecklingstjänster än dem där resultat endast 
tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten under 
förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten.

(5) Exklusive skiljedom och förlikning.

Bilaga XVII a – del B
Tjänster som avses i artikel 12c och artikel 84

Kategorier Beskrivning av tjänster Referensnumme
r CPC

Referensnummer CPV

17 Hotell- och 
restaurangtjänster

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

18 Lufttransporttjänster: 711 från 60200000-0 till 60220000-6
19 Transporttjänster på 

vatten
72 Från 60600000-4 till 60653000-0, 

och från 63727000-1 till 63727200-3
20 Kringtjänster för 

transporter
74 Från 63000000-9 till 63734000-3 

(utom 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3), och från 63727000-1 
till 63727200-3

21 Juridiska tjänster 861 från 79100000-5 till 79140000-7
22 Bemanningstjänster (1) 872 Från 79600000-0 till 79635000-4 

(utom 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), och från 98500000-8 
till 98514000-9

23 Utrednings- och 
säkerhetstjänster med 
undantag av 
säkerhetstransporter

873 (utom 
87304),

från 79700000-1 till 79723000-8

24 Utbildningstjänster och 
yrkesutbildning

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

25 Hälsovård och 
socialtjänster

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

26 Sport-, fritids- och 
kulturtjänster

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

27 Andra tjänster
(1) Med undantag av anställningsavtal.

Or. fr

Ändringsförslag 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga 17a (ny)

Parlamentets ändringsförslag

Bilaga XVIIa
Bilaga XVIIa - del A

Tjänster som avses i artikel 14a
Kategori 

nr
Benämning CPC-

referensnu
mmer (1)

CPV-referensnummer

1 Underhåll- och 
reparationstjänster

6112, 
6122, 633,
886

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

2 Landtransporttjänster 
(2), inbegripet 
säkerhetstransporter 
och kurirtjänster,
utom brevtransport

712 (utom 
71235)
7512, 
87304

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

3 Flygtransport av 
passagerare och gods, 
utom
brevtransport

73 (utom 
7321)

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

4 Landtransport av post 
(3) 71235, 

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 



AM\909614SV.doc 175/177 PE492.870v02-00

SV

och flygtransport av 
post

7321 60421000-5 

5 Telekommunikation
752

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

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

ex 81, 812, 
814

Från 66100000-1 till 
66720000-3

7 Databehandlingstjänste
r och därmed 
sammanhängande 
tjänster

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

8 Forskning och 
utveckling
(5)

85
Från 73000000-2 till 
73436000-7 (utom 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0

9 Bokföring, revision och
tjänster avseende 
bokföring

862
Från 79210000-9 till 
79223000-3

10 Marknadsundersökning
ar och
tjänster avseende 
opinionsundersökninga
r

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

11 Organisationskonsulttjä
nster (6) och därmed 
sammanhängande 
tjänster

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

12 Arkitekttjänster, 
tekniska konsulttjänster 
och integrerade 
tekniska tjänster, 
stadsplanering och 

867 Från 71000000-8 till 
71900000-7 (utom 
71550000-8) och 
79994000-8
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landskapsarkitektur, 
därmed 
sammanhängande 
vetenskapliga teknisk 
provning och analys

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

14 Städning av byggnader 
och
fastighetsförvaltning

874, 82201 
till
82206

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

15 Förlags- och 
tryckeritjänster mot 
arvode eller på kontrakt

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

16 Avlopps- och 
renhållningstjänster:
saneringstjänster och 
liknande tjänster

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

________________________________________
(1) Med undantag av anställningskontrakt.

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

Bilaga XVIIa – del B

Tjänster som avses i artikel 14a
Kategori 

nr
Benämning CPC-

referensnu
mmer (1)

CPV-referensnummer

17 Hotell- och 
restaurangtjänster

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

18 Järnvägstransporttjänst
er

711 Från 60200000-0 till 
60220000-6

19 Tjänster avseende 
sjötransport

72 Från 60600000-4 till 
60653000-0, och från 
63727000-1 till 
63727200-3
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20 Övriga stödtjänster
till transport

74 Från 63000000-9 till -
963734000-3 (utom 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, och från 
63727000-1, till 
63727200-3), och 
98361000-1

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

22 Rekrytering och urval 
av personal (1)

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

23 Spanings- och 
säkerhetstjänster, med 
undantag av
säkerhetstransporter

873 (utom 
87304)

Från 79700000-1 till 
79723000-8

24  Tjänster avseende 
utbildning och
yrkesutbildning

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

25  Hälsovård och 
socialtjänster

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

26 Tjänster på områdena 
fritid, kultur och
idrott

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

27 Övriga tjänster (kod 2)

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

Or. en


