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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter 
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0895),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1, 62 och 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-0007/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverande yttranden från Sveriges riksdag och 
Förenade kungarikets underhus som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om 
tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till 
lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
26 april 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och 
turism, utskottet för regional utveckling samt utskottet för rättsliga frågor 
(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, i 
syfte att öka effektiviteten i de offentliga 
utgifterna, i synnerhet underlätta små och 
medelstora företags deltagande i offentlig 
upphandling, och se till att upphandlande 
enheter kan utnyttja offentliga 
upphandlingar på ett bättre sätt till stöd 
för gemensamma samhällsmål. Det finns 
även ett behov av att klargöra 
grundläggande begrepp och koncept för att 
garantera rättslig säkerhet samt inbegripa 
vissa aspekter i väletablerad rättspraxis 
från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

(4) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, så
att offentliga upphandlare bättre kan 
utnyttja offentliga upphandlingar till stöd 
för hållbar utveckling och andra 
gemensamma sociala mål, för att på så 
sätt öka effektiviteten i de offentliga 
utgifterna genom att säkerställa det mest 
kostnadseffektiva upphandlingsresultatet 
och i synnerhet underlätta små och 
medelstora företags deltagande i offentlig 
upphandling. Det finns även ett behov av 
att dels förenkla unionens regler för 
offentlig upphandling – särskilt när det 
gäller metoden för att uppnå 
hållbarhetsmålen, vilka bör ingå i 
politiken för offentlig upphandling – dels
klargöra grundläggande begrepp och 
koncept för att garantera rättslig säkerhet 
samt inbegripa vissa aspekter i väletablerad 
rättspraxis från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

Or. fr
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Motivering

Hör ihop med artiklarna 54, 70, 76, 77 och 79: den offentliga upphandlingens roll måste 
understrykas, så att man uppnår målen i Europa 2020-strategin, inklusive de sociala målen 
och målet om hållbar utveckling. Förenklingen av direktivet måste ta hänsyn till metoderna 
för att integrera sociala mål och hållbarhetsmål i politiken för offentlig upphandling.

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
miljöskyddskrav integreras i utformningen 
och genomförandet av unionens politik och 
verksamheter, särskilt i syfte att främja en 
hållbar utveckling. I detta direktiv klargörs 
det därför hur upphandlande enheter kan
bidra till att skydda miljön och främja en 
hållbar utveckling, samtidigt som de sörjer 
för det bästa förhållandet mellan kvalitet 
och pris i sina kontrakt.

(5) Enligt artiklarna 9, 10 och 11 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska miljöskyddskrav och 
konceptet med en socialt hållbar 
produktionsprocess integreras i 
utformningen och genomförandet av 
unionens politik och verksamheter, särskilt 
i syfte att främja en hållbar utveckling och 
se till att man under hela leveranskedjan 
respekterar reglerna om folkhälsa och 
allmän säkerhet liksom de sociala 
normerna och arbetslagstiftningen på 
unionsnivå och på nationell nivå. I detta 
direktiv klargörs det därför hur 
upphandlande enheter bör bidra till att 
skydda miljön och främja en hållbar 
utveckling och kan använda sina 
skönsmässiga befogenheter för att välja 
tekniska specifikationer och 
tilldelningskriterier som syftar till att 
uppnå en socialt hållbar offentlig 
upphandling, samtidigt som de
säkerställer kopplingen till 
kontraktsföremålet och sörjer för det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris i sina 
kontrakt.

Or. fr

Motivering

Skälet ändras i överensstämmelse med den föreslagna ändringen av artikel 2.23.
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Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Tekniska specifikationer, 
tilldelningskriterier och villkor för 
fullgörande av kontraktet har olika roller 
i upphandlingsförfarandet, men till 
innehållet liknar dessa specifikationer 
och kriterier varandra. Genom de 
tekniska specifikationerna fastställer de 
upphandlande enheterna de villkor som 
måste vara uppfyllda för att en aktör ska 
få delta i upphandlingen. Förmågan att 
uppfylla de tekniska specifikationerna är 
en förutsättning för att beaktas som 
anbudssökande i upphandlingen, och 
endast de byggentreprenader, varor och 
tjänster som uppfyller dessa
specifikationer bör därför beaktas. 
Dessutom gör tilldelningskriterierna det 
möjligt för de upphandlande enheterna att 
jämföra fördelarna med olika 
kombinationer av kriterier. Varje anbud 
bör bedömas mot vart och ett av 
kriterierna, men förmågan att uppfylla 
alla tilldelningskriterier är inte en 
förutsättning för att beaktas som 
anbudssökande i upphandlingen. 
Slutligen bör villkoren för fullgörande av 
kontraktet ingå i kontraktet, så att det 
klart framgår hur kontraktet ska 
genomföras. 

Or. fr

Motivering

Skälet ändras i överensstämmelse med ändringsförslagen till artiklarna 54, 76 och 80.

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 13



PR\902023SV.doc 9/79 PE483.470v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Olagliga affärsmetoder som tillämpas 
av deltagare i ett upphandlingsförfarande, 
exempelvis försök att otillbörligt påverka 
beslutsprocessen eller träffa 
överenskommelser med andra 
anbudssökande för att manipulera resultatet 
av förfarandet, kan leda till överträdelser 
av grundprinciper i unionsrätten och till 
allvarliga snedvridningar av 
konkurrensen.  Ekonomiska aktörer bör 
därför vara skyldiga att lämna en försäkran 
på heder och samvete att de inte bedriver 
sådana olagliga verksamheter och kunna 
uteslutas om deras försäkran visar sig vara 
osann.

(13) Olagliga affärsmetoder som tillämpas 
av deltagare i ett upphandlingsförfarande, 
exempelvis försök att otillbörligt påverka 
beslutsprocessen eller träffa 
överenskommelser med andra 
anbudssökande för att manipulera resultatet 
av förfarandet liksom alla affärsmetoder 
som tillämpas i strid med arbets-, miljö-
och folkhälsonormerna, kan leda till
allvarliga snedvridningar av 
konkurrensen och överträdelser av 
grundprinciper i unionsrätten. Ekonomiska 
aktörer bör därför vara skyldiga att lämna 
en försäkran på heder och samvete att de 
inte bedriver sådana olagliga verksamheter 
och kunna uteslutas om deras försäkran 
visar sig vara osann.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Genom rådets beslut 94/800/EG av 
den 22 december 1994 om ingående på 
gemenskapens vägnar – vad beträffar 
frågor som omfattas av dess behörighet –
av de avtal som är resultatet av de 
multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986–1994) godkändes 
bland annat WTO-avtalet om offentlig 
upphandling (nedan kallat avtalet). Syftet 
med avtalet är att fastställa en multilateral
ram med balanserade rättigheter och 
skyldigheter i samband med offentlig 
upphandling för att liberalisera och öka 
världshandeln. För kontrakt som omfattas 
av avtalet, samt av andra relevanta 
internationella avtal som Europeiska 
unionen är bunden av, måste upphandlande 

(14) Genom rådets beslut 94/800/EG av 
den 22 december 1994 om ingående på 
gemenskapens vägnar – vad beträffar 
frågor som omfattas av dess behörighet –
av de avtal som är resultatet av de 
multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986–1994) godkändes 
bland annat WTO-avtalet om offentlig 
upphandling (nedan kallat avtalet). Inom 
denna multilaterala ram med balanserade 
rättigheter och skyldigheter i samband med 
offentlig upphandling bör 
medlemsstaterna sträva efter att skapa 
jämnare villkor för unionens och 
tredjeländernas företag på den inre 
marknaden i syfte att underlätta 
integrationen av små och medelstora 
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enheter fullgöra skyldigheterna enligt dessa 
avtal genom att tillämpa detta direktiv på 
ekonomiska aktörer i tredjeländer som är 
signatärer av avtalen.

företag och stimulera sysselsättning och 
innovation inom unionen. För kontrakt 
som omfattas av avtalet, samt av andra 
relevanta internationella avtal som 
Europeiska unionen är bunden av, måste 
upphandlande enheter fullgöra 
skyldigheterna enligt dessa avtal genom att 
tillämpa detta direktiv på ekonomiska 
aktörer i tredjeländer som är signatärer av 
avtalen.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Vidare behöver unionen ett effektivt 
instrument, dels för att främja 
efterlevnaden av ömsesidighetsprincipen 
gentemot de tredjeländer som inte ger 
likvärdigt tillträde för europeiska 
ekonomiska aktörer, särskilt genom en 
bedömning av verklig ömsesidighet som 
ska genomföras av kommissionen, dels 
för att säkerställa rättvis konkurrens och 
lika villkor i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling.   Tolkningen av 
EU-domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 

(19) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av 
EU-domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
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upphandlande myndigheter. Eftersom 
denna rättspraxis även är tillämplig på 
offentliga myndigheter när de är 
verksamma i de sektorer som omfattas av 
direktivet är det lämpligt att se till att 
samma regler gäller i både detta direktiv 
och i direktiv […/…/EU] [om offentlig 
upphandling].

upphandlande myndigheter. Eftersom 
denna rättspraxis även är tillämplig på 
offentliga myndigheter när de är 
verksamma i de sektorer som omfattas av 
direktivet är det lämpligt att se till att 
samma regler gäller i både detta direktiv 
och i direktiv […/…/EU] [om offentlig 
upphandling]. Det är därför nödvändigt att 
klargöra i vilka fall reglerna om offentlig 
upphandling inte är tillämpliga på 
kontrakt som ingås mellan upphandlande 
myndigheter. Ett sådant klargörande bör 
vägledas av de principer som fastställts i 
domstolens relevanta rättspraxis. 
Tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling bör dock inte inskränka 
upphandlande myndigheters frihet att 
besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 
uppdrag. Kontrakt som ingås med 
kontrollerade enheter, eller samarbete för 
gemensamt fullgörande av de 
medverkande upphandlande 
myndigheternas allmännyttiga uppdrag, 
bör därför undantas från tillämpningen 
av reglerna, förutsatt att villkoren i detta 
direktiv är uppfyllda. Dessa villkor bör 
framför allt ta hänsyn till begreppet 
”socialt företagande” som detta definieras 
i kommissionens meddelande av den 
25 oktober 2011 om initiativ för socialt 
företagande. Detta direktiv bör garantera 
att inget samarbete mellan offentliga 
myndigheter som omfattas av ett sådant 
undantag leder till att konkurrensen 
snedvrids i förhållande till privata 
ekonomiska aktörer. En upphandlande 
myndighets deltagande som anbudsgivare 
i ett upphandlingsförfarande får inte 
heller leda till en snedvridning av 
konkurrensen.

Or. fr

Motivering

Skälet ändras i överensstämmelse med den föreslagna ändringen av artikel 21.



PE483.470v02-00 12/79 PR\902023SV.doc

SV

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 
upphandlingar och öka effektiviteten och 
öppenheten i upphandlingsprocesserna. De 
bör bli standardmedlen för kommunikation 
och informationsutbyte i 
upphandlingsförfaranden. Användningen 
av elektroniska medel är också 
tidsbesparande. Minimitidsfristerna bör 
därför förkortas om elektroniska medel 
används, dock under förutsättning att de 
är förenliga med den särskilda 
överföringsteknik som fastställs på 
unionsnivå. Dessutom om kan elektroniska 
informations- och kommunikationsmedel
(med adekvata funktioner) hjälpa de 
upphandlande myndigheterna att 
förebygga, spåra och korrigera fel som 
uppstår i samband med 
upphandlingsförfarandet.

(27) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 
upphandlingar och öka effektiviteten och 
öppenheten i upphandlingsprocesserna. De 
bör bli standardmedlen för kommunikation 
och informationsutbyte i 
upphandlingsförfaranden. Användningen 
av elektroniska medel är också 
tidsbesparande. De minimitidsfrister som 
gäller för upphandlingsförfarandena i 
direktiv 2004/17/EG bör dock förbli 
oförändrade, så att lämpliga tidsfrister för 
inlämning av anbud garanteras.
Dessutom kan elektroniska informations-
och kommunikationsmedel (med adekvata 
funktioner) hjälpa de upphandlande
enheterna att förebygga, spåra och 
korrigera fel som uppstår i samband med 
upphandlingsförfarandet.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Dessutom utvecklas det ständigt nya 
förfaranden för elektronisk upphandling, 
exempelvis elektroniska kataloger. De 
bidrar till att öka konkurrensen och 
förbättra effektiviteten vid offentlig 
upphandling, särskilt genom tids- och 
kostnadsbesparingar. Vissa regler bör dock 
fastställas för att se till att denna 
användning överensstämmer med 
bestämmelserna i detta direktiv och med 

(31) Dessutom utvecklas det ständigt nya 
förfaranden för elektronisk upphandling, 
exempelvis elektroniska kataloger. De 
bidrar till att öka konkurrensen och 
förbättra effektiviteten vid offentlig 
upphandling, särskilt genom tids- och 
kostnadsbesparingar. Vissa regler bör dock 
fastställas för att se till att denna 
användning överensstämmer med 
bestämmelserna i detta direktiv och med 
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principerna om likabehandling, 
icke-diskriminering och öppenhet. Särskilt 
då en förnyad anbudsinfordran har gjorts i 
enlighet med ett ramavtal eller då ett 
dynamiskt inköpssystem används och det 
finns tillräckliga garantier för spårbarhet, 
likabehandling och förutsebarhet, bör 
upphandlande enheter få lov att ta in anbud 
för specifika inköp på grundval av tidigare 
överlämnade elektroniska kataloger. I 
enlighet med kraven i reglerna för 
elektroniska kommunikationsmedel bör 
upphandlande enheter undvika 
omotiverade hinder för ekonomiska 
aktörers tillträde till 
upphandlingsförfaranden där anbuden ska
lämnas i form av elektroniska kataloger 
och där iakttagandet av de allmänna 
principerna om icke-diskriminering och 
likabehandling garanteras.

principerna om likabehandling, 
icke-diskriminering och öppenhet. De 
berörda uppgifterna bör dessutom 
behandlas på ett sätt som överensstämmer 
med uppgiftsskyddsbestämmelser på 
nationell nivå och på unionsnivå. Särskilt 
då en förnyad anbudsinfordran har gjorts i 
enlighet med ett ramavtal eller då ett 
dynamiskt inköpssystem används och det 
finns tillräckliga garantier för spårbarhet, 
likabehandling och förutsebarhet, bör 
upphandlande enheter få lov att ta in anbud 
för specifika inköp på grundval av tidigare 
överlämnade elektroniska kataloger. I 
enlighet med kraven i reglerna för 
elektroniska kommunikationsmedel bör 
upphandlande enheter undvika 
omotiverade hinder för ekonomiska 
aktörers tillträde till 
upphandlingsförfaranden där anbuden ska 
lämnas i form av elektroniska kataloger 
och där iakttagandet av de allmänna 
principerna om icke-diskriminering och 
likabehandling garanteras.

Or. fr

Motivering

Artikel 48.

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) De tekniska specifikationer som 
upphandlare upprättar måste tillåta att den 
offentliga upphandlingen öppnas för 
konkurrens. Det bör därför vara möjligt att 
lämna anbud som avspeglar olika tekniska 
lösningar så att det råder tillräcklig 
konkurrens. Följaktligen bör tekniska 
specifikationer utformas på ett sådant sätt 
att man undviker att på konstlad väg 
begränsa konkurrensen genom krav som 

(35) De tekniska specifikationer som 
upphandlare upprättar bör göra det möjligt 
att uppnå hållbarhetsmålen och målet att 
öppna upphandlingen för konkurrens.
Anbud som avspeglar olika tekniska 
lösningar bör därför utformas utifrån 
prestandakrav knutna till 
livscykelegenskaperna och en socialt 
hållbar produktionsprocess när det gäller 
byggentreprenader, varor och tjänster, så 
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gynnar en viss ekonomisk aktör genom att 
avspegla viktiga egenskaper hos de varor, 
tjänster eller byggentreprenader som den 
aktören brukar erbjuda. Om tekniska 
specifikationer utformas som prestanda-
och funktionskrav kan i allmänhet detta 
mål uppfyllas på bästa möjliga sätt, vilket 
främjar innovation. Om det hänvisas till en 
europeisk standard eller, om det inte finns 
någon sådan, till en nationell standard bör 
de upphandlande enheterna beakta anbud 
som baseras på andra likvärdiga lösningar 
som uppfyller de upphandlande enheternas 
krav och som är säkerhetsmässigt 
likvärdiga. För att visa att en lösning är 
likvärdig kan anbudsgivare åläggas att 
tillhandahålla bevis som verifierats av 
tredje part. Andra lämpliga bevismedel 
såsom tillverkarens tekniska
dokumentation bör dock också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana intyg eller testrapporter 
eller inte har möjlighet att anskaffa dem 
inom de aktuella tidsfristerna.

att balansen mellan funktionsmål och 
hållbarhetsmål garanteras och det råder 
tillräcklig konkurrens. Följaktligen bör 
tekniska specifikationer utformas och 
tillämpas i överensstämmelse med
principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och lika möjligheter. 
Dessa principer bör skydda inte bara 
anbudsgivarnas intressen, utan även en 
verklig konkurrens, genom att de 
möjliggör en mer ändamålsenlig 
användning av ekonomiska medel som är 
inriktad på de mest kostnadseffektiva 
upphandlingskontrakten. Om tekniska 
specifikationer utformas som prestanda-
och funktionskrav kan i allmänhet detta 
mål uppfyllas på bästa möjliga sätt, vilket 
främjar innovation. Om det hänvisas till en 
europeisk standard eller, om det inte finns 
någon sådan, till en nationell standard bör 
de upphandlande enheterna beakta anbud 
som baseras på andra likvärdiga lösningar 
som uppfyller de upphandlande enheternas 
krav och som är säkerhetsmässigt 
likvärdiga. För att visa att en lösning är 
likvärdig kan anbudsgivare åläggas att 
tillhandahålla bevis som verifierats av 
tredje part. Andra lämpliga bevismedel 
såsom tillverkarens tekniska 
dokumentation bör dock också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana intyg eller testrapporter 
eller inte har möjlighet att anskaffa dem 
inom de aktuella tidsfristerna.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 

(43) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
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icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas. Dessa kriterier bör garantera att 
anbud bedöms i verklig konkurrens med 
varandra även om upphandlande enheter 
kräver byggentreprenader, varor och 
tjänster av hög kvalitet som är optimalt 
lämpade för deras behov. Följaktligen bör 
upphandlande enheter få lov att som 
tilldelningskriterium välja antingen ”det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet”
eller ”den lägsta kostnaden”, varvid de i 
det sistnämnda fallet har frihet att 
bestämma lämpliga kvalitetsnormer genom 
att använda tekniska specifikationer eller 
villkor för fullgörande av kontraktet.

icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas. Dessa kriterier bör garantera att 
anbud bedöms i verklig konkurrens med 
varandra och att upphandlande enheter
kräver byggentreprenader, varor och 
tjänster av hög kvalitet som är optimalt 
lämpade för deras behov och som omfattar 
faktorer som är kopplade till kriterierna 
för en socialt hållbar produktionsprocess 
och även omfattar missgynnade personer.
Följaktligen bör upphandlande enheter som 
tilldelningskriterium välja ”det ekonomiskt 
sett mest fördelaktiga anbudet” eftersom de 
bör hänvisa till lämpliga kvalitetsnormer
som återspeglar tekniska specifikationer 
eller villkor för fullgörande av kontraktet.

Or. fr

Motivering

Artiklarna 54 och 76.

Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) När upphandlande enheter väljer att 
tilldela kontraktet till det ekonomiskt sett 
mest fördelaktiga anbudet, bör de fastställa 
de tilldelningskriterier som ska tillämpas 
vid utvärderingen av anbuden för att 
avgöra vilket som representerar det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris. 
Fastställandet av dessa kriterier beror på 
föremålet för upphandlingen, eftersom 
kriterierna bör göra det möjligt att 
utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålet för 
upphandlingen, enligt definitionen i de 
tekniska specifikationerna, samt att 
utvärdera förhållandet mellan kvalitet och 
pris för varje anbud. De 
tilldelningskriterier som väljs får emellertid 
inte innebära att den upphandlande enheten 

(44) När upphandlande enheter tilldelar
kontraktet till det ekonomiskt sett mest 
fördelaktiga anbudet, bör de fastställa de 
tilldelningskriterier som ska tillämpas vid 
utvärderingen av anbuden för att avgöra 
vilket som representerar det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris. 
Fastställandet av dessa kriterier beror på 
föremålet för upphandlingen, eftersom 
kriterierna bör göra det möjligt att 
utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålet för 
upphandlingen, enligt definitionen i de 
tekniska specifikationerna, samt att 
utvärdera förhållandet mellan kvalitet och 
pris för varje anbud. De 
tilldelningskriterier som väljs får emellertid 
inte innebära att den upphandlande enheten 
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ges obegränsad valfrihet. Det är viktigt att 
säkerställa verklig konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

ges obegränsad valfrihet. Det är viktigt att 
säkerställa verklig konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Det är ytterst viktigt att fullt ut 
utnyttja de möjligheter som offentlig 
upphandling ger att uppnå målen i Europa 
2020-strategin för hållbar tillväxt. Med 
hänsyn till de stora skillnaderna mellan 
olika sektorer och marknader är det dock 
inte lämpligt att fastställa allmänna 
obligatoriska krav för miljörelaterad, social 
och innovativ upphandling. Unionens 
lagstiftande makt har redan fastställt 
obligatoriska upphandlingskrav för att 
uppnå särskilda mål för vägtransportfordon 
(Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 
om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon) och kontorsutrustning 
(Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 
om ett gemenskapsprogram för 
energieffektivitetsmärkning av 
kontorsutrustning). Dessutom har man 
kommit långt med utvecklingen av 
gemensamma metoder för beräkning av
livscykelkostnader. Det förefaller därför 
lämpligt att fortsätta på den vägen och låta 
sektorslagstiftningen fastställa 
obligatoriska mål med hänsyn till den
särskilda politiken för den berörda sektorn 
och de villkor som råder där, och att främja 
utvecklingen och användningen av 

(45) Det är ytterst viktigt att fullt ut 
utnyttja de möjligheter som offentlig 
upphandling ger att uppnå målen i Europa 
2020-strategin för hållbar tillväxt. Med 
hänsyn till de stora skillnaderna mellan 
olika sektorer och marknader är det dock 
inte lämpligt att fastställa allmänna 
obligatoriska krav för miljörelaterad, social 
och innovativ upphandling. Unionens 
lagstiftande makt har redan fastställt 
obligatoriska upphandlingskrav för att 
uppnå särskilda mål för vägtransportfordon 
(Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 
om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon) och kontorsutrustning 
(Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 
om ett gemenskapsprogram för 
energieffektivitetsmärkning av 
kontorsutrustning). Dessutom har man 
kommit långt med utvecklingen av 
gemensamma metoder när det gäller
livscykelkostnader och kostnader för en 
socialt hållbar produktionsprocess. Det 
förefaller därför lämpligt att fortsätta på 
den vägen och låta sektorslagstiftningen 
fastställa obligatoriska mål med hänsyn till 
den särskilda politiken för den berörda 
sektorn och de villkor som råder där, och 
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europeiska metoder för beräkning av
livscykelkostnader för att ytterligare 
underbygga användningen av offentlig 
upphandling till förmån för en hållbar 
tillväxt.

att främja utvecklingen och användningen 
av europeiska metoder när det gäller
livscykelkostnader och kostnader för en 
socialt hållbar produktionsprocess för att 
ytterligare underbygga användningen av 
offentlig upphandling till förmån för en 
hållbar tillväxt. Sektorslagstiftningen bör 
även innehålla tekniska specifikationer 
och tilldelningskriterier som syftar till att 
ta hänsyn till fördelarna med social och 
miljömässig hållbarhet i de fall då dessa 
inte kan mätas i pengar. Samtidigt bör 
sektorslagstiftningen ha samband med 
kontraktsföremålet och vara förenlig med 
principerna om öppenhet, icke-
diskriminering och lika möjligheter.

Or. fr

Motivering

Skälet ändras i överensstämmelse med den föreslagna ändringen av artikel 54 och 
bilaga VIII.

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande enheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier. Det bör således 
göras klart att upphandlande enheter får 
tillämpa en livscykelkostnadsmetod när de 
bestämmer det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet och den lägsta 
kostnaden, förutsatt att den metod som 
används har utvecklats på ett objektivt 
och icke-diskriminerande sätt och är 
tillgänglig för alla berörda parter.
Begreppet livscykelkostnad innefattar alla 
kostnader under byggentreprenadens, 
varornas eller tjänsternas livscykel, både 

(46) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande enheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier. Det bör således 
göras klart att upphandlande enheter bör 
bestämma det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet genom att utgå från 
hänsyn till livscykeln och en hållbar 
produktionsprocess i enlighet med 
artiklarna 9, 10 och 11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i vilka 
det hänvisas till de sociala krav och 
miljökrav som ska beaktas vid 
utformningen och genomförandet av 
unionens politik. Begreppet 
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deras interna kostnader (t.ex. utveckling, 
produktion, användning, underhåll och 
bortskaffande av uttjänta produkter) samt
deras externa kostnader, förutsatt att de kan 
beräknas i ekonomiska termer och 
övervakas. Gemensamma metoder bör 
utvecklas på unionsnivå för beräkning av 
livscykelkostnader för särskilda kategorier 
av varor eller tjänster, men när en sådan 
metod har utvecklats bör det bli 
obligatoriskt att använda den.

livscykelkostnad innefattar alla kostnader 
under byggentreprenadens, varornas eller 
tjänsternas livscykel, både deras interna 
kostnader (t.ex. utveckling, produktion, 
användning, underhåll och bortskaffande 
av uttjänta produkter) och deras externa 
kostnader, förutsatt att de kan beräknas i 
ekonomiska termer och övervakas.
Gemensamma metoder bör utvecklas på 
unionsnivå för beräkning av 
livscykelkostnader för särskilda kategorier 
av varor eller tjänster, men när en sådan 
metod har utvecklats bör det bli 
obligatoriskt att använda den.

Or. fr

Motivering

Skälet ändras i överensstämmelse med den föreslagna ändringen av artikel 2.22, 2.54 och 
2.77.

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
enheter dessutom få lov att hänvisa till en
bestämd produktionsprocess, ett bestämt 
sätt att tillhandahålla tjänster eller en 
bestämd process för något annat stadium 
av en produkt eller tjänsts livscykel, så 
länge dessa är kopplade till kontraktet. För 
att bättre integrera sociala hänsyn i
offentlig upphandling kan upphandlande 
enheter även tillåtas att ta med dem i 
tilldelningskriterierna för de ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudsegenskaperna 
avseende arbetsvillkoren för de personer 
som direkt deltar i den berörda 
produktionsprocessen eller i 
tillhandahållandet av den berörda tjänsten.
Sådana egenskaper får endast avse 
hälsoskydd för den personal som deltar i 

(47) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
enheter dessutom få lov att hänvisa till
livscykelegenskaperna och en socialt 
hållbar produktionsprocess, så länge dessa
egenskaper eller denna process är 
kopplade till kontraktet. De tekniska 
specifikationerna och 
tilldelningskriterierna bör tolkas i vid 
bemärkelse. Följaktligen kan de tekniska 
specifikationerna och 
tilldelningskriterierna hänvisa till 
livscykeln och den socialt hållbara 
produktionsprocessen, inklusive sociala 
och miljörelaterade aspekter av 
produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av varor eller tjänster. 
De upphandlande myndigheterna kan 
även använda de tekniska 
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produktionsprocessen eller främjandet av 
social integration för missgynnade 
personer eller medlemmar i sårbara 
grupper bland de personer som fått i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och på ett 
sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter till avtalet eller de 
frihandelsavtal som unionen är part till.

specifikationerna eller 
tilldelningskriterierna för att minimera 
skadliga sociala effekter eller 
miljöeffekter eller för att maximera 
positiva sociala effekter eller 
miljöeffekter. För att bättre integrera 
sociala hänsyn i upphandling kan 
upphandlande enheter även tillåtas att i de 
tekniska specifikationerna och 
tilldelningskriterierna ta med 
anbudsegenskaperna avseende 
arbetsvillkoren för de personer som direkt 
deltar i den berörda produktionsprocessen 
eller i tillhandahållandet av den berörda 
tjänsten. De bör tillämpas i samband med 
tillhandahållande av tjänster och på ett sätt 
som inte direkt eller indirekt diskriminerar 
ekonomiska aktörer från andra 
medlemsstater eller från tredjeländer som 
är parter till avtalet eller de frihandelsavtal 
som unionen är part till.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För tjänstekontrakt och för kontrakt 
som inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
enheter även få lov att använda 
organisationens kvalifikationer och 
erfarenheten hos den personal som utsetts 
att fullgöra det berörda kontraktet som 
kriterium, eftersom detta kan påverka 
kvaliteten på fullgörandet av kontraktet och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

(48) För tjänstekontrakt och för kontrakt 
som inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
enheter även få lov att som tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier
använda organisationens kvalifikationer 
och erfarenheten hos den personal som 
utsetts att fullgöra det berörda kontraktet 
som kriterium, eftersom detta kan påverka 
kvaliteten på och den sociala hållbarheten 
för fullgörandet av kontraktet och därmed
fastställandet av det mest 
kostnadseffektiva anbudet.

Or. fr
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Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Anbud som förefaller vara onormalt 
låga i förhållande till byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna kan vara baserade 
på tekniska, ekonomiska eller rättsligt 
osunda antaganden eller förfaranden. För 
att förhindra eventuella nackdelar under 
fullgörandet av kontraktet bör 
upphandlande enheter vara skyldiga att 
begära en förklaring till det pris som tas ut 
om en anbudsgivares anbud betydligt 
underskrider de priser som andra 
anbudsgivare begär. Om anbudsgivaren 
inte kan ge en tillfredsställande förklaring 
bör den upphandlande enheten ha rätt att 
förkasta anbudet. Förkastandet bör vara 
obligatoriskt i de fall då den upphandlande 
enheten har fastställt att det onormalt låga 
priset beror på att unionens tvingande 
lagstiftning på social-, arbets- eller 
miljöområdet inte följs eller att 
bestämmelser i internationell arbetsrätt 
åsidosätts.

(49) Anbud som förefaller vara onormalt 
låga i förhållande till byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna kan vara baserade 
på tekniskt, ekonomiskt eller rättsligt 
osunda antaganden eller förfaranden. För 
att förhindra eventuella nackdelar under 
fullgörandet av kontraktet bör 
upphandlande enheter vara skyldiga att 
begära en förklaring till det pris som tas ut 
om en anbudsgivares anbud betydligt 
underskrider de priser som andra 
anbudsgivare begär. Det bör vara 
obligatoriskt att förkasta anbudet i de fall 
då den upphandlande enheten har fastställt 
att det onormalt låga priset beror på att 
unionens tvingande lagstiftning på social-, 
arbets- eller miljöområdet inte följs eller att 
bestämmelser i internationell arbetsrätt 
åsidosätts. Den upphandlande enheten bör 
även förkasta anbudet om anbudsgivaren 
inte på ett tillfredsställande sätt kan 
förklara varför priset i dennes anbud är 
onormalt lågt. 

Or. fr

Ändringsförslag 18
Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling 

(50) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling 
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eller i upphandlingshandlingarna.
Villkoren kan till exempel syfta till att 
främja yrkesutbildning på arbetsplatsen 
och anställning av personer som har 
särskilda svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande.
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt
anställa långtidsarbetslösa eller att
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar, att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.

eller i upphandlingshandlingarna.
Villkoren kan till exempel syfta till att 
främja yrkesutbildning på arbetsplatsen 
och anställning av personer som har 
särskilda svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande.
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar, att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Gällande lagar, förordningar och 
kollektivavtal rörande anställningsvillkor 
och arbetarskydd, på såväl nationell nivå 
som unionsnivå, är tillämpliga vid 
fullgörandet av ett kontrakt om dessa 
bestämmelser och tillämpningen av dem 
överensstämmer med unionsrätten. För 
gränsöverskridande verksamhet, när 
arbetstagare i en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat i 
samband med utförandet av ett kontrakt, 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster de minimivillkor som måste 
uppfyllas i värdlandet gentemot de 
utstationerade arbetstagarna. Om det i 

(51) Gällande lagar och förordningar 
rörande anställningsvillkor och 
arbetarskydd, på såväl nationell nivå som 
unionsnivå, är tillämpliga vid fullgörandet
av ett kontrakt. Detsamma gäller de 
kollektivavtal som är tillämpliga på det 
territorium där byggentreprenaderna, 
tjänsterna och varorna utförs eller 
tillhandahålls. Om dessa förpliktelser inte 
uppfylls kan det betraktas som ett allvarligt 
fel från den berörda ekonomiska aktörens 
sida, som kan medföra att denne utesluts 
från det offentliga 
upphandlingsförfarandet.
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nationell rätt ingår bestämmelser i detta 
avseende, kan det om dessa förpliktelser 
inte uppfylls betraktas som ett allvarligt fel 
från den berörda ekonomiska aktörens sida, 
som kan medföra att denne utesluts från det 
offentliga upphandlingsförfarandet.

Or. fr

Motivering

Artikel 79.

Ändringsförslag 20
Förslag till direktiv
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Alla upphandlande enheter kanske 
inte själva har sakkunskap att hantera 
ekonomiskt eller tekniskt komplicerade 
kontrakt. Lämpligt, professionellt stöd 
skulle därför vara ett effektivt komplement 
till övervaknings- och kontrollinsatserna. 
Detta kan uppnås genom verktyg för 
kunskapsutbyte (kunskapscentrum) som 
erbjuder tekniskt stöd till upphandlande 
enheter. Företag, inte minst små och 
medelstora företag, skulle dessutom ha 
nytta av administrativ hjälp, särskilt när de 
deltar i gränsöverskridande 
upphandlingsförfaranden.

(59) Alla upphandlande enheter kanske 
inte själva har sakkunskap att hantera 
ekonomiskt eller tekniskt komplicerade 
kontrakt. Lämpligt, professionellt stöd 
skulle därför vara ett effektivt komplement 
till övervaknings- och kontrollinsatserna. 
Detta kan uppnås genom verktyg för 
kunskapsutbyte (kunskapscentrum) som 
erbjuder tekniskt stöd till upphandlande 
enheter. Företag, inte minst små och 
medelstora företag, skulle dessutom ha 
nytta av relevant information, särskilt när 
de deltar i gränsöverskridande 
upphandlingsförfaranden.

Or. fr

Ändringsförslag 21
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Detta direktiv påverkar inte rätten för 
de offentliga myndigheterna på alla 
nivåer att avgöra om, hur och i vilken 
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utsträckning de vill utföra offentliga 
funktioner själva. De offentliga 
myndigheterna får utföra uppgifter i det 
allmännas intresse med hjälp av sina 
egna resurser utan att vara skyldiga att 
anlita utomstående ekonomiska aktörer. 
De får göra detta i samarbete med andra 
offentliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller sammanlänkade stadier, inklusive 
tillverkning, transport, användning och 
underhåll under en produkts existens eller 
under tillhandahållandet av en 
byggentreprenad eller tjänst, från 
råvaruanskaffning eller generering av 
resurser till bortskaffande, röjning och 
avslutande.

(22) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller sammanlänkade stadier, inklusive 
tillverkning och lokalisering av 
tillverkningen, transport, användning och 
underhåll under en produkts existens eller 
under tillhandahållandet av en 
byggentreprenad eller tjänst, från 
råvaruanskaffning eller generering av 
resurser till bortskaffande, röjning och 
avslutande.

Or. en

Ändringsförslag 23
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) livscykelegenskaper: faktorer som 
rör någon del av livscykeln för en produkt 
eller byggentreprenad eller 
tillhandahållandet av en tjänst, i enlighet 
med definitionen i led 22 i denna artikel. 
Livscykelegenskaperna kan vara osynliga 
egenskaper som är en del av en produkt 
till följd av val som gjorts vid 
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tillverkningen eller i samband med andra 
icke-användningsfaser av livscykeln, även 
om sådana egenskaper inte tydligt 
framgår av den resulterande produktens 
eller tjänstens fysiska eller funktionella 
egenskaper. 

Or. en

Ändringsförslag 24
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) socialt hållbar produktionsprocess: 
en produktionsprocess där 
tillhandahållandet av byggentreprenader, 
tjänster och varor är förenligt med lagar, 
regler och normer om hälsa och säkerhet 
samt social- och arbetslagstiftningen, 
särskilt när det gäller principen om 
likabehandling på arbetsplatsen. 
Principen om likabehandling på 
arbetsplatsen gäller efterlevnaden av de 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren, bland annat lagar, 
regler och normer om hälsa och säkerhet 
samt social- och arbetslagstiftningen, så 
som den fastställts i lagstiftning på 
unionsnivå och nationell nivå och i 
kollektivavtal, som gäller på den plats där 
byggentreprenader utförs eller tjänster 
och varor tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv 
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
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Undantag från tillämpningen av direktivet 
i syfte att skydda en affärsstrategi

Om ett upphandlingsförfarande skulle 
avslöja en affärsstrategi och det skulle 
vara till skada om konkurrenter fick reda 
på denna, kan den upphandlande enheten 
vända sig till det tillsynsorgan som avses i 
artikel 93 för att ansöka om ett undantag 
från tillämpningen av detta direktiv. 
För de syften som avses i första stycket 
ska den upphandlande enheten lämna in 
en vederbörligen motiverad ansökan till 
det tillsynsorgan som avses i artikel 93, i 
enlighet med artikel 93.3 första stycket 
led ba. 
Om tillsynsorganet tillåter det undantag 
som avses i första stycket ska detta 
direktiv inte tillämpas på det aktuella 
upphandlingsförfarandet. 

Or. fr

Ändringsförslag 26
Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Verklig ömsesidighet 

Det praktiska genomförandet av avtalet 
om offentlig upphandling1 inom 
EU:s lagstiftning om offentlig 
upphandling ska bygga på en 
förhandsbedömning av den korrekta 
tillämpningen av principen om verklig 
ömsesidighet vid öppningar av marknader 
mellan Europeiska unionen och 
tredjeländer som är parter i avtalet. En 
sådan bedömning av den verkliga 
ömsesidigheten ska utvidgas till att 
omfatta tredjeländer som inte är parter i 
avtalet om offentlig upphandling och som 
har tillträde till den europeiska 
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marknaden för offentlig upphandling.
_______________
1 EGT L 336, 23.12.1994.

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Finansiella tjänster i anslutning till 
emittering, försäljning, inköp eller 
överföring av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG samt insatser som 
genomförs tillsammans med Europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen 
(EFSM).

(c) Finansiella tjänster i anslutning till 
emittering, försäljning, inköp eller 
överföring av värdepapper eller andra 
finansiella instrument i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG och insatser som 
genomförs tillsammans med Europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen 
(EFSM), särskilt de upphandlande 
myndigheternas transaktioner för 
penning- eller kapitalförsörjning, samt 
tjänster som tillhandahålls av 
centralbankerna.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förbindelser mellan offentliga
myndigheter

Samarbete mellan upphandlande
myndigheter

Or. fr
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Ändringsförslag 29
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över.

(b) Den juridiska personen utför 
huvuddelen av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
med undantag för privat deltagande av 
den upphandlande myndighet som utövar 
kontroll eller av den juridiska person som 
står under kontroll, i deras egenskap av 
offentligrättsliga organ, och i enlighet 
med begreppet ”socialt företagande”.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 gäller också om den enhet som 
står under kontroll är en upphandlande 
myndighet, och myndigheten tilldelar ett 
kontrakt till den enhet som utövar kontroll 
över den eller till en annan juridisk person 

2. Punkt 1 gäller också om den enhet som 
står under kontroll är en upphandlande 
myndighet, och myndigheten tilldelar ett 
kontrakt till den enhet som utövar kontroll 
över den eller till en annan juridisk person 
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som kontrolleras av samma upphandlande 
myndighet, förutsatt att det inte finns något 
privat deltagande i den juridiska person 
som tilldelas det offentliga kontraktet.

som kontrolleras av samma upphandlande 
myndighet, förutsatt att det inte finns något 
privat deltagande i den juridiska person 
som tilldelas kontraktet, med undantag för 
privat deltagande av den upphandlande 
myndighet som utövar kontroll eller av 
den juridiska person som står under 
kontroll av denna upphandlande 
myndighet, i deras egenskap av 
offentligrättsliga organ, och i enlighet 
med begreppet ”socialt företagande”.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

(b) Huvuddelen av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll, 
med undantag för privat deltagande av de 
upphandlande myndigheter som utövar 
kontroll eller av den juridiska person som 
står under kontroll, i deras egenskap av 
offentligrättsliga organ, och i enlighet 
med begreppet ”socialt företagande”.
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Or. fr

Ändringsförslag 34
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett avtal som ingåtts mellan två eller 
flera upphandlande myndigheter ska inte 
anses utgöra byggentreprenader, varor och 
tjänster i den mening som avses i artikel 
2.7 i detta direktiv, om följande kumulativa 
villkor är uppfyllda:

4. Ett avtal som ingåtts mellan två eller 
flera upphandlande myndigheter ska inte 
anses utgöra byggentreprenader, varor och 
tjänster i den mening som avses i artikel 
2.7 i detta direktiv, om följande kumulativa 
villkor är uppfyllda:

a) Avtalet utgör ett konkret samarbete 
mellan de deltagande upphandlande 
myndigheterna för gemensamt utförande
av en gemensam uppgift och omfattar 
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

a) Avtalet upprättar ett samarbete mellan 
de deltagande upphandlande 
myndigheterna som har till syfte att 
säkerställa genomförandet av ett 
allmännyttigt uppdrag som är gemensamt 
för dem eller ett gemensamt 
resursutnyttjande för fullgörandet av 
deras egna uppgifter.

b) Avtalet styrs endast av faktorer som har 
att göra med det allmännyttiga intresset.

b) Avtalet varken föreskriver eller 
föregriper den upphandling som 
eventuellt skulle vara nödvändig för 
genomförandet av det allmännyttiga 
uppdrag som avses i led a.

c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna inte utövar verksamhet på 
den öppna marknaden i en omfattning 
som överstiger 10 % av de verksamheter 
som berörs av avtalet.

c) Avtalet ingås enbart av offentliga 
myndigheter, utan deltagande av någon 
privat part, med undantag för privat 
deltagande av upphandlande myndigheter 
som deltar i samarbetet i sin egenskap av 
offentligrättsliga organ och som 
bemyndigats av en medlemsstat att 
fullgöra ett allmännyttigt uppdrag, i 
enlighet med begreppet ”socialt 
företagande”.

d) Avtalet omfattar inte andra ekonomiska 
överföringar mellan de upphandlande 
myndigheterna än överföringar för 
ersättning av de faktiska kostnaderna för 
varor, byggentreprenader eller tjänster.
e) Det finns inget privat deltagande i 
någon av de berörda upphandlande 
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myndigheterna.
Or. fr

Ändringsförslag 35
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
De undantag som fastställs i punkterna 1–4 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden.

De undantag som fastställs i punkterna 1–4 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden, såvida 
det inte är fråga om privat deltagande av 
upphandlande myndigheter som, inom 
ramen för fullgörandet av det 
allmännyttiga uppdrag som tilldelats dem 
av en medlemsstat, deltar i sin egenskap 
av offentligrättsliga organ och som på så 
sätt är helt underställda hänsynen till 
allmänintresset eller samhällsnyttan utan 
att eftersträva andra mål, i enlighet med 
begreppet ”socialt företagande”.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Grupper av ekonomiska aktörer får 
lämna anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande. Upphandlande enheter får 
inte ställa upp särskilda krav för sådana 
gruppers deltagande i 
upphandlingsförfaranden som inte gäller 
för enskilda anbudssökande. De 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna får inte kräva att sådana grupper 
ska anta en viss juridisk form för att få 

2. Grupper av ekonomiska aktörer får 
lämna anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande. Grupper av ekonomiska 
aktörer, särskilt små och medelstora 
företag, får anta formen av ett 
företagskonsortium. Upphandlande 
enheter får inte ställa upp särskilda krav för 
sådana gruppers deltagande i 
upphandlingsförfaranden som inte gäller 
för enskilda anbudssökande. De 
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lämna ett anbud eller en anbudsansökan, upphandlande myndigheterna eller 
enheterna får inte kräva att sådana grupper 
ska anta en viss juridisk form för att få 
lämna ett anbud eller en anbudsansökan, 

Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De upphandlande enheterna ska göra det 
möjligt för en grupp av ekonomiska 
aktörer att uppfylla alla tekniska, rättsliga 
och ekonomiska krav såsom en enskild 
enhet som kombinerar de olika 
egenskaperna för gruppens delar.

Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 39
Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En anbudsansökan avseende ett 
upphandlingsförfarande får göras skriftligt 
eller per telefon. Om en anbudsansökan 

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

Or. en

Ändringsförslag 40
Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 41
Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ”gemensamma intressen” 
ekonomiska intressen eller familjeband
som är gemensamma för anbudssökande 
eller anbudsgivare, inklusive motstridande 
yrkesmässiga intressen.

Or. en
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Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 35 dagar från och med den 
dag då meddelandet om upphandling 
avsändes. 

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 52 dagar från och med den 
dag då meddelandet om upphandling 
avsändes. 

Or. fr

Ändringsförslag 43
Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det enda kriteriet för tilldelning av 
kontrakt ska vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i enlighet med 
artikel 67.1.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de upphandlande enheterna har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte utgör ett meddelande om upphandling 
får den minimitidsfrist för mottagande av 
anbud som fastställs i andra stycket i 
punkt 2 i denna artikel minskas till 
15 dagar, under förutsättning att båda av 
följande villkor är uppfyllda: 

2. Om de upphandlande enheterna har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte utgör ett meddelande om upphandling 
får den minimitidsfrist för mottagande av 
anbud som fastställs i andra stycket i 
punkt 2 i denna artikel minskas till 
36 dagar, under förutsättning att båda av 
följande villkor är uppfyllda: 

Or. fr
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Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Meddelandet avsändes för 
offentliggörande minst 45 dagar och högst 
12 månader före den dag då meddelandet 
om upphandling avsändes.

(b) Meddelandet avsändes för 
offentliggörande minst 52 dagar och högst 
12 månader före den dag då meddelandet 
om upphandling avsändes. 

Or. fr

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
den upphandlande enheten är omöjligt att 
tillämpa den tidsfrist som fastställs i andra 
stycket i punkt 1, får den fastställa en 
tidsfrist på minst 20 dagar från den dag då 
meddelandet om upphandling avsändes. 

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
den upphandlande enheten är omöjligt att 
tillämpa den tidsfrist som fastställs i andra 
stycket i punkt 1, får den fastställa en 
tidsfrist på minst 22 dagar från den dag då 
meddelandet om upphandling avsändes.

Or. fr

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidsfristen för mottagande av anbud får 
fastställas enligt överenskommelse mellan 
den upphandlande enheten och de 
anbudssökande som valts ut, under 
förutsättning att alla anbudssökande har 
haft lika lång tid på sig att utarbeta och 
lämna anbud. Om det inte går att komma 
överens om en tidsfrist för mottagande av 
anbud, ska den upphandlande enheten 
fastställa en tidsfrist som inte i något fall är 
kortare än 10 dagar från och med den dag 
då inbjudan att lämna anbud avsänds.

Tidsfristen för mottagande av anbud får 
fastställas enligt överenskommelse mellan 
den upphandlande enheten och de 
anbudssökande som valts ut, under 
förutsättning att alla anbudssökande har 
haft lika lång tid på sig att utarbeta och 
lämna anbud. Om det inte går att komma 
överens om en tidsfrist för mottagande av 
anbud, ska den upphandlande enheten 
fastställa en tidsfrist som inte i något fall är 
kortare än 24 dagar från och med den dag 
då inbjudan att lämna anbud avsänds.

Or. fr
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Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska i regel vara minst 
37 dagar från och med den dag då 
meddelandet eller ett förhandsmeddelande 
som utgör ett meddelande om upphandling 
avsändes och får inte i något fall vara 
kortare än 22 dagar.

Or. fr

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidsfristen för mottagande av anbud får 
fastställas enligt överenskommelse mellan 
den upphandlande enheten och de 
anbudssökande som valts ut, under 
förutsättning att alla anbudssökande har 
haft lika lång tid på sig att utarbeta och 
lämna anbud. Om det inte går att komma 
överens om en tidsfrist för mottagande av 
anbud, ska den upphandlande enheten 
fastställa en tidsfrist som inte i något fall är 
kortare än 10 dagar från och med den dag 
då inbjudan att lämna anbud avsänds.

Tidsfristen för mottagande av anbud får 
fastställas enligt överenskommelse mellan 
den upphandlande enheten och de 
anbudssökande som valts ut, under 
förutsättning att alla anbudssökande har 
haft lika lång tid på sig att utarbeta och 
lämna anbud. Om det inte går att komma 
överens om en tidsfrist för mottagande av 
anbud, ska den upphandlande enheten 
fastställa en tidsfrist som inte i något fall är 
kortare än 24 dagar från och med den dag 
då inbjudan att lämna anbud avsänds.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande enheter tillämpar 
innovationspartnerskap enligt 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år, 
utom i vederbörligen motiverade fall, 
särskilt ett av följande:

a) Fullgörandet av ramavtalet kräver en 
investering som
i) är avskrivningsbar på mer än fyra år,
ii) är kopplad till utbildning eller 
kompetensbevarande åtgärder för 
personalen, eller
iii) sker på innovations-, forsknings- eller 
utvecklingsområdet. 
b) Ramavtalet har en koppling till 
säkerhetsaspekter.
c) Föremålet eller tidsfristen för 
genomförandet i fullgörandet av 
ramavtalet varar mer än fyra år. 

Or. fr
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Ändringsförslag 54
Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En elektronisk auktion ska grundas på 
ett av följande kriterier:

3. En elektronisk auktion ska grundas på 
priser och/eller nya värden på aspekter i 
anbuden som angetts i 
förfrågningsunderlaget.

(a) Enbart priser om kontraktet ges till det 
lägsta priset.
(b) Priser och/eller nya värden på aspekter i 
anbuden som angetts i 
förfrågningsunderlaget om kontraktet ges 
till det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 55
Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 5 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innan den elektroniska auktionen inleds 
ska den upphandlande enheten genomföra 
en första fullständig utvärdering av 
anbuden i enlighet med kriteriet eller
kriterierna för tilldelning och den 
fastställda viktningen.

5. Innan den elektroniska auktionen inleds 
ska den upphandlande enheten genomföra 
en första fullständig utvärdering av 
anbuden i enlighet med kriterierna för 
tilldelning och den fastställda viktningen.

Or. en

Ändringsförslag 56
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tekniska specifikationer ska ingå i 
upphandlingsdokumenten. De egenskaper 
som krävs av byggentreprenader, varor 
eller tjänster ska anges, så att den 
upphandlande enhetens användnings-
och hållbarhetsmål kan uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 57
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tekniska specifikationerna kan vid 
behov även omfatta krav som rör

Or. en

Ändringsförslag 60
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 5 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) prestanda, inklusive miljö- och 
klimatprestandanivåer och prestanda i 
fråga om en socialt hållbar 
produktionsprocess,

Or. en

Ändringsförslag 61
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 5 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) livscykelegenskaperna,

Or. en
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Ändringsförslag 62
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 5 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en socialt hållbar produktionsprocess,

Or. en

Ändringsförslag 63
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 5 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) organiseringen av samt 
kvalifikationerna och erfarenheten hos 
den personal som utsetts att fullgöra det 
berörda kontraktet,

Or. en

Ändringsförslag 64
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 5 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) säkerhet eller dimensioner, inklusive 
förfaranden för kvalitetssäkring, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering samt bruksanvisningar,

Or. en

Ändringsförslag 65
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 5 – led f (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) bestämmelser om projektering och 
kostnader, provnings- och kontrollregler, 
villkoren för att byggentreprenaden 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 byggentreprenaden samt om 
ingående material eller delar.

Or. en

Ändringsförslag 66
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid sociala egenskaper 
och miljöegenskaper kan ingå. Sådana 
parametrar måste dock vara så specifika att 
anbudsgivarna kan bilda sig en bestämd 
uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
enheten kan genomföra upphandlingen.
I enlighet med punkt 1 får tekniska 
specifikationer utformas för prestanda-
eller funktionskrav som rör de 
upphandlade byggentreprenadernas, 
varornas eller tjänsternas 
livscykelegenskaper eller egenskaper i 
samband med den socialt hållbara 
produktionsprocessen och inte bara 
prestanda- eller funktionskraven för de 
använda byggentreprenaderna, varorna 
eller tjänsterna.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Genom en hänvisning till de
specifikationer och standarder som 
definieras i punkt 2 i bilaga VIII, med 
företräde för europeiska och
internationella standarder, och endast om 
sådana inte finns, för nationella standarder. 
Varje sådan hänvisning ska följas av orden 
”eller likvärdigt”.

Or. en

Ändringsförslag 68
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I form av de prestanda- eller 
funktionskrav som avses i led a och, för att 
påvisa att dessa prestanda- eller 
funktionskrav antas vara uppfyllda, med en 
hänvisning till de tekniska specifikationer 
som avses i led b.

(c) I form av de prestanda- eller 
funktionskrav som avses i led a och, för att 
påvisa att dessa prestanda- eller 
funktionskrav antas vara uppfyllda, med en 
hänvisning till de tekniska specifikationer 
och standarder som avses i led b.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Med en hänvisning till de tekniska 
specifikationer som avses i led b i fråga om 
vissa egenskaper och med en hänvisning 
till de prestanda- eller funktionskrav som 
avses i led a i fråga om andra egenskaper.

(d) Med en hänvisning till de tekniska 
specifikationer och standarder som avses i 
led b i fråga om vissa egenskaper och med 
en hänvisning till de prestanda- eller 
funktionskrav som avses i led a i fråga om 
andra egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 70
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om det motiveras av föremålet för 
upphandlingen, får tekniska specifikationer 
innehålla uppgifter om tillverkning, 
ursprung, lokalisering av tillverkningen
eller särskilt framställningsförfarande, eller
hänvisningar till varumärke, patent eller 
typ, ursprung eller tillverkning. Sådana 
uppgifter eller hänvisningar ska följas av 
orden ”eller likvärdigt”.

Or. en

Ändringsförslag 71
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en upphandlande enhet hänvisar till 
de specifikationer som avses i punkt 3 b, 
får den inte förkasta ett anbud med 
motiveringen att byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna inte 
överensstämmer med de specifikationer 
som den har hänvisat till, när 
anbudsgivaren på lämpligt sätt, inklusive 
med hjälp av de bevismedel som avses i 
artikel 56, i sitt anbud visar att de 
föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt 
uppfyller kraven enligt de angivna tekniska 
specifikationerna.

5. Om en upphandlande enhet hänvisar till 
de specifikationer och standarder som 
avses i punkt 3 b, får den inte förkasta ett 
anbud med motiveringen att 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna inte överensstämmer med de 
specifikationer och standarder som den 
har hänvisat till, när anbudsgivaren på 
lämpligt sätt, inklusive med hjälp av de 
bevismedel som avses i artikel 56, i sitt 
anbud visar att de föreslagna lösningarna 
på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt 
de angivna tekniska specifikationerna.

Or. en

Ändringsförslag 72
Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Om en upphandlande enhet väljer att i 
enlighet med punkt 3 a utforma tekniska 
specifikationer för prestanda- eller 
funktionskrav, får den inte förkasta ett 
anbud i fråga om varor, tjänster eller 
byggentreprenader som överensstämmer 
med en nationell standard som genomför 
en europeisk standard, om kriterierna för
denna standard avser de prestanda- eller 
funktionskrav som den har fastställt.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Förslag till direktiv
Artikel 55 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Märken Märken och intyg om 
tredjepartskontrollerad standard

Or. en

Ändringsförslag 74
Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) Märkena är tillgängliga för samtliga 
berörda parter.

(d) Märkena och/eller intygen om 
tredjepartskontrollerad standard är 
tillgängliga för samtliga berörda parter.

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

(e) Kriterierna för märket och/eller intyget 
om tredjepartskontrollerad standard 
fastställs av tredjeparter som är oberoende 
av den ekonomiska aktör som ansöker om 
märkningen. Tredjeparten kan vara ett 
specifikt organ eller en specifik 
organisation på nationell eller statlig 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 75
Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett märke uppfyller de krav som 
anges i leden b–e i punkt 1, men även
omfattar andra krav som inte är kopplade 
till föremålet för upphandling, får den 
upphandlande enheten använda detaljerade 
specifikationer, eller vid behov delar av 
dessa, för märket, som är relevanta för 
kontraktsföremålet och är lämpliga för att 
definiera egenskaperna hos 
kontraktsföremålet.

2. Om en tredjepartskontrollerad standard 
inte omfattas av definitionen i artikel 5a i 
bilaga VIII eftersom dess kriterier
omfattar andra krav som inte är kopplade 
till föremålet för upphandling, får den 
upphandlande enheten använda detaljerade 
specifikationer, eller vid behov delar av 
dessa, för standarden, som är relevanta för 
kontraktsföremålet och är lämpliga för att 
definiera egenskaperna hos 
kontraktsföremålet.

Or. en

Ändringsförslag 76
Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)



PE483.470v02-00 48/79 PR\902023SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten får i sina 
tekniska specifikationer ange att 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
som är förenliga med en sådan standard 
ska anses uppfylla de tekniska 
specifikationerna. De upphandlande 
enheterna ska också godta alla likvärdiga 
standarder som uppfyller de 
specifikationer som fastställts av den 
upphandlande enheten. När det gäller 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
vars överensstämmelse med denna 
standard inte har tredjepartskontrollerats 
ska de upphandlande enheterna också 
godta tillverkarens tekniska 
dokumentation eller andra lämpliga bevis 
såsom intyg och försäkringar.  

Or. en

Ändringsförslag 77
Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Förutsatt att kontraktsföremålet inte 
gör det omöjligt att identifiera tydligt 
avgränsade byggentreprenader, varor 
eller tjänster ska den upphandlande 
enheten dela upp kontraktet i flera olika 
delar. Artikel 13.7 gäller.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande enheten ska i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse eller, när ett 
meddelande om kvalificeringssystem 
används som ett meddelande om 
upphandling, i inbjudan att lämna anbud 
eller förhandla, ange om anbuden är 
begränsade till endast en eller flera delar. 
Den får fritt välja antalet delar och ska då 
framför allt ta hänsyn till 
byggentreprenadernas, varornas eller 
tjänsternas tekniska egenskaper, den 
berörda ekonomiska sektorns struktur och 
i förekommande fall de regler som gäller 
för vissa yrken.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 80
Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de upphandlingsdokument som rör 
information om delar ska de 
upphandlande enheterna begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor 
del av kontraktet som kan komma att 
läggas ut på tredje parter samt vilka 
underleverantörer som föreslås för varje 
upphandlad del, inom gränsen tre på 
varandra följande underleverantörer, i 
enlighet med artikel 81.

Or. en

Ändringsförslag 81
Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En upphandlande enhet ska besluta att 
inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte uppfyller de skyldigheter 
som unionen eller medlemsstaterna har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området eller i miljölagstiftningen, eller 
som anges i de kollektivavtal som gäller 
på den plats där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan tillhandahålls eller i 
de internationella sociala eller 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XIV eller skyldigheter på det 
immaterialrättsliga området.

Or. en
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Ändringsförslag 82
Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I de fall då sådana lagar inte är 
tillämpliga ska överträdelser av andra 
lagar som gäller för anbudsgivaren och 
som säkerställer en likvärdig skyddsnivå 
också vara ett skäl till uteslutning.

Or. en

Ändringsförslag 83
Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 84
Förslag till direktiv
Artikel 75 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvalitetssäkrings- och 
miljöledningsstandarder

Kvalitetssäkringsstandarder, sociala 
standarder och miljöledningsstandarder

Or. en
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Ändringsförslag 85
Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De upphandlande enheterna får kräva 
intyg som utarbetats av oberoende organ 
och som styrker att den ekonomiska 
aktören följer regler och normer om hälsa 
och säkerhet samt social- och 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
fastställts i lagstiftning på unionsnivå och 
nationell nivå och i kollektivavtal som 
gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
tillhandahålls. 

Or. en

Ändringsförslag 86
Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 97 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats som bevis på 
att de kvalitets- och miljöstandarder som 
avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel är 
uppfyllda.

3. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 97 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats som bevis på 
att de kvalitetsstandarder, miljöstandarder
och sociala standarder som avses i 
punkterna 1 och 2 i denna artikel är 
uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 87
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

(b) den lägsta kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 88
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 89
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande enhetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i den mening som avses i 
punkt 1 a ska fastställas enligt de olika 
kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga. Dessa kriterier 
ska förutom pris eller kostnader som avses 
i punkt 1 b omfatta andra kriterier som är 
kopplade till kontraktsföremålet i fråga, till 
exempel följande:

2. Det ur den upphandlande enhetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i den mening som avses i punkt 1
ska fastställas enligt de olika kriterier som 
är kopplade till kontraktsföremålet i fråga. 
Dessa kriterier ska förutom pris eller 
kostnader omfatta andra kriterier som är 
kopplade till kontraktsföremålet i fråga, till 
exempel följande:
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Or. en

Ändringsförslag 90
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) livscykelprocessen och 
livscykelegenskaperna,

Or. en

Ändringsförslag 91
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) en socialt hållbar 
produktionsprocess,

Or. en

Ändringsförslag 92
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 93
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 94
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tilldelningskriterierna ska garantera 
en effektiv och rättvis konkurrens och 
kompletteras med krav som gör det 
möjligt för den upphandlande enheten att 
effektivt kontrollera de uppgifter som 
lämnas av anbudsgivarna, så att det 
fastställs huruvida anbudsgivarna 
uppfyller tilldelningskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 95
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelningskriterierna får inte medföra 
en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande enheten. Kriterierna ska 

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

tilldelningskriterier som används för att 
hitta det anbud som är ekonomiskt mest 
fördelaktigt ska

(a) kopplas till kontraktsföremålet,
(b) kompletteras med krav som gör det 
möjligt att effektivt kontrollera de 
uppgifter som lämnas av anbudsgivarna,
(c) garantera effektiv konkurrens.
Den upphandlande enheten ska på grundval 
av de uppgifter och bevis som har lämnats 
av anbudsgivarna noggrant kontrollera om 
anbuden uppfyller tilldelningskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 96
Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om tilldelningen sker enligt punkt 1 a 
ska den upphandlande enheten ange hur de 
olika kriterierna kommer att viktas 
inbördes vid bedömningen av vilket anbud 
som är ekonomiskt mest fördelaktigt.

5. Den upphandlande enheten ska ange hur 
de olika kriterierna kommer att viktas 
inbördes vid bedömningen av vilket anbud 
som är ekonomiskt mest fördelaktigt.

Or. en

Ändringsförslag 97
Förslag till direktiv
Artikel 77 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livscykelkostnader Livscykelbedömning
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Or. en

Ändringsförslag 98
Förslag till direktiv
Artikel 78 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Anbudsgivaren kan inte lämna de intyg 
och dokument som krävs i enlighet med 
artikel 74.3.

(a) Anbudsgivaren kan inte lämna de intyg 
och dokument som krävs i enlighet med 
artikel 74.3 och artikel 73.1.

Or. en

Ändringsförslag 99
Förslag till direktiv
Artikel 78 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Anbudsgivaren kan inte lämna den 
uppdaterade information om betalning av 
socialförsäkringsavgifter och skatter som 
krävs före tilldelningen av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 100
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 över 30 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden.

Or. en
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Ändringsförslag 101
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. en

Ändringsförslag 102
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. en

Ändringsförslag 103
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 ska den upphandlande 
enheten även kräva sådana förklaringar.

Or. en

Ändringsförslag 104
Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 105
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 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,

Or. en

Ändringsförslag 106
Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) efterlevnad av regler och normer om 
hälsa och säkerhet samt social- och 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
fastställts i lagstiftning på unionsnivå och 
nationell nivå och i kollektivavtal som 
gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
tillhandahålls,

Or. en

Ändringsförslag 107
Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) efterlevnad av de skyldigheter i 
samband med underentreprenader som 
fastställs i artikel 81.

Or. en

Ändringsförslag 108
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 fastställts – i 
lagstiftning på unionsnivå och nationell 
nivå och i kollektivavtal som gäller på den 
plats där byggentreprenaden, tjänsten 
eller varan tillhandahålls – på det social-
och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 109
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.
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Or. en

Ändringsförslag 110
Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska begränsa 
möjligheten för en anbudsgivare att på 
tredje part lägga ut delar av de 
byggentreprenader, tjänster eller varor 
som ska tillhandahållas, så att det finns 
högst tre på varandra följande 
underleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 111
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 
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. en

Ändringsförslag 112
Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3
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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 huvudentreprenörens ansvar.
Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
med solidariskt ansvar genom hela 
underleverantörskedjan. De ska se till att 
huvudentreprenören och eventuella 
mellanliggande entreprenörer som har 
åsidosatt de grundläggande rättigheterna, 
hälso- och säkerhetskraven eller social-
och arbetsrättsliga bestämmelser och 
normer som fastställts i lagstiftning på 
unionsnivå och nationell nivå och i 
kollektivavtal som gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
tillhandahålls måste fullgöra förfallna 
betalningar i samband med dessa 
åsidosättanden, såsom innestående lön, 
skatter eller sociala avgifter som tillägg 
till eller i stället för den anställande 
underleverantören eller den entreprenör 
till vilken arbetsgivaren är en direkt 
underleverantör.
Medlemsstaterna får införa strängare 
ansvarsregler i nationell lagstiftning.
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 underleverantör 
åsidosätter de regler som avses i andra 
stycket – ska vidta omedelbara åtgärder 
för att korrigera denna situation; i annat 
fall ska det berörda kontraktet sägas upp.

Or. en

Ändringsförslag 113
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 4 och 
understiger 5 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

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

Ändringsförslag 114
Förslag till direktiv
Artikel 83a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83a
Övervakning av fullgörandet av 

kontraktet
1. De upphandlande enheterna får 
övervaka att den entreprenör som 
tilldelats kontraktet fullgör det, eller kan 
åläggas av medlemsstaterna att göra 
detta, och får vid lämpliga skeden under 
kontraktsperioden utföra en bedömning 
av fullgörandet med hjälp av en metod 
som grundas på objektiva och mätbara 
kriterier och tillämpas på ett systematiskt, 
konsekvent och transparent sätt. 
Bedömningar av fullgörandet av kontrakt 
ska meddelas den berörda entreprenören, 
som ska ges möjlighet att inom en rimlig 
tidsfrist invända mot resultaten av 
bedömningen och erhålla rättsligt skydd.
2. Om en bedömning utförs i enlighet med 
punkt 1, och en ekonomisk aktör eller 
underleverantör som av den ekonomiska 
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aktören utsetts för det kontraktet har 
befunnits visa allvarliga eller ihållande 
brister i fullgörandet av något materiellt 
krav enligt kontraktet och den 
ekonomiska aktören inte har invänt mot 
resultaten, eller den ekonomiska aktörens 
invändningar inte har godkänts genom 
sökande av rättsligt skydd, ska den 
upphandlande 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. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande enheterna lätt kan erhålla 
information och hjälp med avseende på 
tillämpningen av denna artikel genom den 
hjälp som tillhandahålls av tillsynsorgan 
och administrativa myndigheter enligt 
artiklarna 93, 96 och 97. 

Or. en

Ändringsförslag 115
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

Ändringsförslag 116
Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 2. Medlemsstaterna ska se till att de 
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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.

upphandlande enheterna beaktar behovet 
av att garantera tjänsternas kvalitet, 
kontinuitet, åtkomlighet, tillgänglighet och 
omfattning, olika användarkategoriers 
specifika behov, deltagande och 
egenansvar för användarna, innovation 
samt konsumentskydd och social 
integration.

2a. De upphandlande enheterna ska se till 
att det vid valet av tjänsteleverantör tas 
vederbörlig hänsyn till sociala standarder 
och hänsyn i enlighet med artikel 2.22b 
och artiklarna 54, 70, 72, 74 och 81.

2b. Vid valet av tjänsteleverantör ska de 
upphandlande enheterna överväga att 
använda sådana reserverade kontrakt som 
anges i artikel 31.

Or. en

Ändringsförslag 117
Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) till en medlemsstats territorium, eller 
till en del av detta territorium,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 118
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 

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
oberoende organ ges ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
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kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.

kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.

I de medlemsstater där det redan finns ett 
tillsynsorgan ska medlemsstaterna låta det 
organet utöva de befogenheter som 
beskrivs i denna artikel. 

Or. en

Ändringsförslag 119
Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Bevilja en upphandlande enhet, som 
ansöker om detta, undantag från 
tillämpningen av detta direktiv, i enlighet 
med artikel 11a. 

Or. fr

Ändringsförslag 120
Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikator- och 
övervakningssystem 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 samt specifika 
överträdelser av bestämmelserna i 
artiklarna 70, 74 och 81.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Förslag till direktiv
Artikel 96 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till upphandlande enheter och företag Stöd till upphandlande enheter

Or. en

Ändringsförslag 122
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 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, särskilt när 
det gäller bestämmelserna i artiklarna 70, 
74 och 81.

Or. en

Ändringsförslag 123
Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att förbättra ekonomiska aktörers, 
särskilt små och medelstora företags, 
tillgång till offentlig upphandling och för 
att göra det lättare att förstå 
bestämmelserna i detta direktiv, ska 
medlemsstaterna se till att det går att få 
lämpligt stöd, bland annat på elektronisk 
väg eller via befintliga nätverk för att 

utgår
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hjälpa företag.

Or. en

Ändringsförslag 124
Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Särskilt administrativt stöd ska finnas 
att tillgå för ekonomiska aktörer som vill 
delta i ett upphandlingsförfarande i en 
annan medlemsstat. Sådant stöd ska minst 
omfatta de administrativa kraven i den 
berörda medlemsstaten samt eventuella 
skyldigheter i samband med elektronisk 
upphandling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 125
Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att berörda 
ekonomiska aktörer lätt kan få tillgång till 
lämplig information om skyldigheter i 
fråga om skatt, miljöskydd samt social 
lagstiftning och 
arbetsmarknadslagstiftning som gäller i 
den medlemsstat, region eller ort där 
byggentreprenaden ska utföras eller 
tjänsterna tillhandahållas och som 
kommer att vara tillämpliga på 
byggentreprenaden på plats eller på de 
tjänster som tillhandahålls under 
kontraktets genomförande.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 126
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.

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

Or. en

Ändringsförslag 127
Förslag till direktiv
Artikel 96a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96a
Information till ekonomiska aktörer

För att göra det lättare att rätt förstå 
bestämmelserna i detta direktiv ska 
medlemsstaterna se till att det går att få 
lämplig information bland annat på 
elektronisk väg eller via befintliga nätverk 
för hjälp till företag.
Särskild information ska finnas att tillgå 
för ekonomiska aktörer som tänker delta i 
ett upphandlingsförfarande i en annan 
medlemsstat. Sådan information ska 
minst omfatta de administrativa kraven i 
den berörda medlemsstaten och 
eventuella skyldigheter i samband med 
elektronisk upphandling.
Medlemsstaterna ska se till att berörda 
ekonomiska aktörer lätt kan få tillgång till 
lämplig information om skyldigheter i 
fråga om skatt, miljöskydd samt social 
lagstiftning och 
arbetsmarknadslagstiftning som gäller i 
den medlemsstat, region eller ort där 
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byggentreprenaden ska utföras eller 
tjänsterna tillhandahållas och som 
kommer att vara tillämpliga på 
byggentreprenaden på plats eller på de 
tjänster som tillhandahålls under 
kontraktets genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 128
Förslag till direktiv
Artikel 98 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 4, 33, 
35, 38, 25, 65, 70, 77, 85 och 95 ska ges på 
obestämd tid från och med [den dag då 
detta direktiv träder i kraft].

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

_____________
* EUT: Infoga den dag då detta direktiv 
träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 129
Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 1 – leden e och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) teknisk specifikation avser ett av 
följande:

utgår

(e) 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, 
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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.
(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.

Or. en
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Ändringsförslag 130
Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) standard: 

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

(a) internationell standard: standard som 
fastställts av ett internationellt 
standardiseringsorgan och som är allmänt
tillgänglig.

(i) internationell standard: standard som 
fastställts av ett internationellt 
standardiseringsorgan och som är allmänt 
tillgänglig.

(b) europeisk standard: standard som 
fastställts av ett europeiskt 
standardiseringsorgan och som är allmänt 
tillgänglig.

(ii) europeisk standard: standard som 
fastställts av ett europeiskt 
standardiseringsorgan och som är allmänt 
tillgänglig.

(c) nationell standard: standard som 
fastställts av ett nationellt 
standardiseringsorgan och som är allmänt 
tillgänglig.

(iii) nationell standard: standard som 
fastställts av ett nationellt 
standardiseringsorgan och som är allmänt 
tillgänglig.

(b) europeiska tekniska godkännanden,
(c) gemensam teknisk specifikation,
(d) teknisk referens, eller
(e) intyg om tredjepartskontrollerad 
standard.

Or. en

Ändringsförslag 131
Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) europeiskt tekniskt godkännande: 
positivt tekniskt utlåtande om 
användningen av en produkt, grundat på 
hur den uppfyller väsentliga krav för 
byggnadsarbeten, genom sina egenskaper 
och angivna villkor för tillämpning och 
användning. Ett europeiskt tekniskt 
godkännande ska utfärdas av ett organ 
för godkännande som för detta ändamål 
utsetts av medlemsstaten. gemensam 
teknisk specifikation:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 132
Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 133
Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) en produkt eller vara, med undantag 
för officiella standarder, som framställs 
av ett europeiskt standardiseringsorgan i 
enlighet med förfaranden som anpassats 
till utvecklingen av marknadens behov.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 134
Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) tredjepartskontrollerad standard: en 
specifikation som fastställts för 
byggentreprenadens, tjänstens eller 
varans miljömässiga eller sociala 
egenskaper eller andra egenskaper 
(inklusive livscykelegenskaperna och 
egenskaperna i samband med en socialt 
hållbar produktionsprocess) och som är 
tillgänglig för alla berörda parter och 
förutsätter att efterlevnaden kontrolleras 
av en tredje part som är oberoende av 
anbudsgivarna; i detta fall ska 
specifikationens kriterier 
(i) endast beröra de egenskaper som är 
direkt kopplade till kontraktsföremålet,
(ii) upprättas på grundval av 
vetenskapliga uppgifter eller grundas på 
andra objektivt verifierbara och icke-
diskriminerande kriterier,
(iii) antas genom ett öppet och 
transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter – inklusive statliga organ, 
fackföreningar, konsumenter, tillverkare, 
distributörer och miljöorganisationer –
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kan delta,
(iv) fastställas av en tredje part som är 
oberoende av ekonomiska aktörer som 
ansöker om kontroll av efterlevnaden.

Or. en

Ändringsförslag 135

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention nr 94 om arbetsklausuler i 
offentlig upphandling.

Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden anser att moderniseringen av direktiven om offentlig upphandling bör skapa 
en balans mellan behovet av å ena sidan förenklade regler och å andra sidan sunda och 
effektiva förfaranden grundade på innovativa och hållbara tilldelningskriterier. Samtidigt bör 
man säkerställa ett större deltagande av små och medelstora företag och öka användningen av 
e-upphandling. 

Syftet bör vara att till fullo utnyttja de möjligheter som offentlig upphandling ger på den inre 
marknaden, i syfte att främja hållbar tillväxt, sysselsättning och social integration. Med tanke 
på att de offentliga upphandlingsmarknaderna utgör en väsentlig del av ekonomin 
(uppskattningsvis 19 procent av EU:s BNP) skulle en framgångsrik översyn och tillämpning 
av reglerna för upphandling i hög grad bidra till att ge fart åt investeringarna i den reala 
ekonomin och till att övervinna den ekonomiska krisen i Europa.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och anser att de innehåller intressanta nya 
idéer och principer. För att bästa möjliga resultat ska uppnås måste emellertid förslagen 
förbättras. En mer utförlig genomgång av föredragandens förslag återfinns i det 
arbetsdokument av den 23 februari 2012 (PE483.690) som föredraganden utarbetade före 
detta förslag till betänkande.

 En effektiv och socialt hållbar upphandling
Föredraganden anser att kommissionens förslag inte är tillräckligt långtgående, särskilt när det 
gäller de sociala aspekterna. Han är därför angelägen om att respekten för sociala normer ska 
införas i alla skeden av upphandlingsförfarandet. 

Föredraganden utvecklar därför de tekniska specifikationerna – som ingår i 
upphandlingsdokumenten och fastställer de egenskaper som byggentreprenaderna, tjänsterna 
eller varorna måste ha – så att de gör det möjligt för den upphandlande enheten att uppnå 
hållbarhetsmål om den så önskar. De tekniska specifikationerna bör därför kunna omfatta krav 
på prestanda, exempelvis miljöprestanda; organiseringen av de arbetstagare som getts i 
uppdrag att fullgöra kontraktet och deras kvalifikationer och erfarenhet; säkerhet, särskilt 
metoder för att bedöma produktkvaliteten; paketering och bruksanvisningar; livscykeln samt 
egenskaper kopplade till en socialt hållbar produktionsprocess. 

Konceptet om en socialt hållbar produktionsprocess har skapats av föredraganden och 
förekommer även bland tilldelningskriterierna. Med detta koncept avses en 
produktionsprocess som är kopplad till föremålet för kontraktet – vare sig kontraktet gäller 
varor, byggentreprenader eller tjänster – och som säkerställer respekten för arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet och de sociala normerna. De sociala kriterier som är kopplade till denna 
socialt hållbara produktionsprocess kommer att stödja sig på sociala normer som fastställts 
och certifierats i enlighet med nationell och europeisk lagstiftning och genom kollektivavtal.

Föredraganden skärper också skälen för uteslutning genom att kräva uteslutning från 
upphandlingar av alla ekonomiska aktörer som har åsidosatt de skyldigheter enligt social- och 
arbetsrättsliga bestämmelser och jämställdhetsbestämmelser som fastställs i nationell och 
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europeisk lagstiftning och i kollektivavtal. På samma sätt får de upphandlande enheterna inte 
tilldela kontraktet till det bästa anbudet om den berörda ekonomiska aktören inte kan lämna 
aktuell information om betalningen av sina socialförsäkringsavgifter.

När det gäller urvalskriterierna ser föredraganden gärna att de upphandlande enheterna 
fastställer deltagandevillkor som även är kopplade till efterlevnaden av arbetstagarnas hälso-
och säkerhetsnormer och av social- och arbetsrättsliga bestämmelser, så som dessa fastställs i 
nationell och europeisk lagstiftning och i kollektivavtal. 

När det gäller tilldelningskriterierna för upphandling anser föredraganden att principen om 
”lägsta pris” en gång för alla bör slopas och ersättas av principen om ”det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet”. Eftersom man även vid det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ändå 
tar hänsyn till priset skulle de upphandlande enheterna kunna göra det lämpligaste valet enligt 
sina specifika behov och bland annat ta hänsyn till strategiska samhällsaspekter, sociala 
kriterier (särskilt sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter, arbetsvillkor, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och tillgång till sysselsättning för missgynnade personer, ungdomar, 
kvinnor, äldre och långtidsarbetslösa), miljökriterier och framför allt rättvis handel. Den 
socialt hållbara produktionsprocessen ingår som tidigare nämnts i bedömningen av det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Definitionen av livscykeln måste också inbegripa en 
hänvisning till produktionsplatsen. EU bör nämligen kunna ge företräde åt lokala producenter, 
särskilt små och medelstora företag, vid offentlig upphandling i vissa specifika fall. Förutom 
att främja hållbar utveckling och bevara lokal och regional produktion skulle denna 
bestämmelse ge de upphandlande myndigheterna ett verktyg som gör det möjligt att lindra 
den ekonomiska krisens lokala konsekvenser.

Det bör emellertid preciseras att inget av tilldelningskriterierna bör ge fullständig valfrihet åt 
den upphandlande enheten, av effektivitets- och rättssäkerhetsskäl: de tilldelningskriterier 
som valts för att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet måste fortfarande vara 
kopplade till kontraktsföremålet och kunna garantera en effektiv konkurrens.

För att se till att offentliga upphandlingar genomförs effektivt bör medlemsstaterna också ha 
möjlighet att kräva att de upphandlande enheterna kontrollerar prestandan för den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet.

 Ett verkligt deltagande av små och medelstora företag genom sunda 
underentreprenader

Föredraganden stöder underentreprenader när dessa möjliggör utveckling av små och 
medelstora företag. Det finns dock illavarslande fall där underentreprenader i flera led har lett 
till exploatering av arbetstagare och därmed till upphandling av lägre kvalitet. Det ligger i 
allas, såväl företagens som de upphandlande enheternas, intresse att se till att det arbete som 
utförs i samband med fullgörandet av kontrakten håller hög kvalitet och är förenligt med 
arbetsrätten. Föredraganden föreslår därför att underentreprenader i flera led begränsas genom 
att man inför en gräns på högst tre på varandra följande underleverantörer. Han föreslår också 
att man i hela underleverantörskedjan integrerar ansvarsprincipen, så att det på alla nivåer 
finns ett ansvar för att de grundläggande rättigheterna, arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt 
den gällande arbetslagstiftningen respekteras.

Den upphandlande enheten måste dessutom begära att anbudsgivaren i anbudet anger hur stor 
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del av kontraktet som eventuellt kommer att läggas ut på underleverantörer samt vilka 
underleverantörer som kommer att anlitas.

Bestämmelserna om onormalt låga anbud måste också skärpas, så att man förhindrar alla 
former av underentreprenader som inte är förenliga med arbetslagstiftningen. 

Föredraganden stöder kommissionens förslag om att utöka användningen av e-upphandling. 
Detta kommer att förenkla och främja de små och medelstora företagens deltagande. Han vill 
dock behålla de nuvarande tidsfristerna för inlämning av anbud enligt direktiv 2004/17/EG. 
Han anser nämligen att en minimifrist är nödvändig för att se till att anbudsgivare, särskilt 
små och medelstora företag, ska hinna ta fram adekvata anbud.

 Förenklad offentlig upphandling för upphandlande enheter
Föredraganden lyfter särskilt fram de upphandlande enheterna, som kommer att få uppgiften 
att tillämpa bestämmelserna i det kommande direktivet om upphandling av enheter 
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Han är därför angelägen 
om att inte försvåra deras uppgift, utan i stället göra det möjligt för dem att genomföra 
effektiva upphandlingar som gynnar deras lokalsamhällen. Med hänsyn till målet att garantera 
fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, liksom de 
principer som följer av dessa friheter, såsom principerna om likabehandling, icke-
diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet respektive öppenhet, och med 
beaktande av de berörda sektorernas natur samt att medlemsstaterna kommit olika långt i 
liberaliseringsprocessen, anser föredraganden att direktivet inte kan tillämpas om 
upphandlingsförfarandena inte garanterar en lojal konkurrens mellan de ekonomiska 
aktörerna.

Föredraganden anser därför att det är helt nödvändigt att alla förfaranden i direktivet 
införlivas av medlemsstaterna: varje upphandlande enhet bör förfoga över en verktygslåda 
som gör det möjligt för den att välja det förfarande som bäst passar dess behov. 
Föredraganden anser att man i framtiden oftare bör använda det förhandlade förfarandet. 

Dessutom anser föredraganden att medlemsstaterna bör förse upphandlande enheter, där 
särskilt upphandlande myndigheter ingår, med de tekniska och ekonomiska medel de behöver 
för att anpassa sig till e-upphandlingen och förbereda sin anbudsinfordran.

Föredraganden vill också öka flexibiliteten i förbindelserna mellan offentliga myndigheter 
jämfört med hur de föreslagits av kommissionen. Kommissionen kodifierar nämligen aktuell 
rättspraxis på ett ganska restriktivt sätt. De lokala myndigheterna får därmed ett mycket 
begränsat handlingsutrymme, vilket skadar den övergripande effektiviteten i den offentliga 
upphandlingen. Därför vill föredraganden ha undantag från principen om ett totalförbud mot 
privat deltagande, men framhåller samtidigt kravet på att allmänintresset ska tillvaratas. 
Eftersom denna rättspraxis även är tillämplig på offentliga myndigheter när de är verksamma i 
de sektorer som omfattas av direktivet är det lämpligt att se till att samma regler gäller i både 
detta direktiv och i direktiv […/…/EU] [om offentlig upphandling].

Föredraganden stöder kommissionens förslag om att åtskillnaden mellan prioriterade och 
icke-prioriterade tjänster ska upphöra. Han anser att det är lämpligt att skapa ett särskilt 
system för sociala tjänster, med hänsyn till dessas särdrag och i syfte att trygga en strategisk
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användning av offentliga upphandlingar. Han vill dock göra detta system mer flexibelt genom 
att ta bort kravet på förhandspublicering och betonar samtidigt att principerna om öppenhet 
och likabehandling måste respekteras.

När det gäller nationella statliga myndigheter anser föredraganden att det är viktigt att varje 
medlemsstat har en myndighet som är ansvarig för att upphandlingarna genomförs på rätt sätt. 
Han vill dock undvika ytterligare administrativa bördor som kan fördröja de upphandlande 
enheternas arbete. Därför anser han att de medlemsstater som redan har en sådan myndighet 
bör anförtro denna de nya ansvarsområdena.


