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Ändringsförslag 10
Henri Weber

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 som bäst kan 
utnyttja offentliga upphandlingar till stöd 
för hållbar utveckling och för 
gemensamma högt uppsatta mål, och 
därmed öka effektiviteten i de offentliga 
utgifterna samtidigt som de säkerställer 
för det mest kostnadseffektiva resultatet 
och i synnerhet underlättar små och 
medelstora företags deltagande i offentlig 
upphandling.  Det finns även ett behov av 
att förenkla unionens regler om offentlig 
upphandling, särskilt när det gäller vilken 
metod som bör användas för att uppnå 
hållbarhetsmålen, som bör ingå i 
politiken för offentlig upphandling, och
klargöra grundläggande begrepp och 
koncept för att garantera rättslig säkerhet 
samt inbegripa vissa aspekter i väletablerad 
rättspraxis från EU-domstolen på 
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upphandlingsområdet.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Fiona Hall

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, i 
syfte att göra det möjligt för upphandlare 
att använda offentlig upphandling på ett 
bättre sätt för att främja en hållbar 
utveckling och andra gemensamma 
samhällsmål och därigenom öka 
effektiviteten i de offentliga utgifterna
genom att säkerställa högsta 
kostnadseffektivitet och 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 förenkla 
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direktiven, särskilt när det gäller hur 
hållbarhetsmålen kan införlivas i den 
offentliga upphandlingen, och att klargöra 
grundläggande begrepp och koncept för att 
garantera rättslig säkerhet samt inbegripa 
vissa aspekter i väletablerad rättspraxis 
från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 12
Zigmantas Balčytis

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 

(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
hållbar utveckling och andra
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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.

gemensamma samhällsmål och samtidigt 
säkerställa bästa möjliga 
kostnadseffektivitet. Det finns även ett 
behov av att förenkla unionens regler om 
offentlig upphandling, särskilt metoden 
som införts för att nå hållbarhetsmålen 
som bör beaktas i den offentliga 
upphandlingspolitiken, och klargöra 
grundläggande begrepp och koncept för att 
garantera rättslig säkerhet samt inbegripa 
vissa aspekter i väletablerad rättspraxis 
från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

Or. lt

Ändringsförslag 13
Henri Weber

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 idén 
om en socialt hållbar produktionsprocess
integreras i utformningen och 
genomförandet av unionens politik och 
verksamheter, särskilt i syfte för att främja 
en hållbar utveckling och under hela 
leveranskedjan garantera respekten för 
hälsa och allmän säkerhet liksom sociala 
normer och arbetslagstiftningen på 
unionsnivå och nationell nivå. I detta 
direktiv klargörs det därför hur 
upphandlande myndigheter bidrar till att 
skydda miljön och främja en hållbar 
utveckling och använder sina 
skönsmässiga befogenheter för att välja 
tekniska specifikationer och 
tilldelningskriterier som är lämpligast för 
att uppnå en socialt hållbar offentlig 
upphandling, samtidigt som de
säkerställer kopplingen med 
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kontraktsföremålet och sörjer för det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Zigmantas Balčytis

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 
begreppet socialt hållbar 
produktionsprocess integreras i 
utformningen och genomförandet av 
unionens politik och verksamheter, särskilt 
i syfte att främja en hållbar utveckling och 
säkerställa iakttagandet av den allmänna 
säkerheten och de sociala normerna samt 
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning 
på arbetsrättsområdet. I detta direktiv 
klargörs det därför hur upphandlande 
enheter bör bidra till att skydda miljön och 
främja en hållbar utveckling, och hur de 
kan använda sig av den handlingsfrihet 
de tilldelats för att välja tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier 
som inriktas på att uppnå socialt hållbar 
offentlig upphandling, samtidigt som de 
sörjer för det bästa förhållandet mellan 
kvalitet och pris i sina kontrakt.

Or. lt

Ändringsförslag 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är lämpligt att undanta 
upphandling för posttjänster och andra 
tjänster än posttjänster, eftersom den 
sektorn ständigt har befunnits ha 
tillräckligt konkurrenstryck så att den 
upphandlingsdisciplin som EU:s 
upphandlingsregler medför inte längre 
behövs.

Or. en

Motivering

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Ändringsförslag 16
Henri Weber

Förslag till direktiv
Skäl 13

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 

(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 lagöverträdelser vad 
gäller arbete, miljö och folkhälsa, kan 
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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.

leda till allvarliga snedvridningar av 
konkurrensen och överträdelser av 
grundprinciper i unionsrätten. Ekonomiska 
aktörer är därför 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 17
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 13

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, och alla andra åtgärder 
som kränker arbetsrätts-, miljöskydds-
och folkhälsonormer, 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.

Or. lt

Ändringsförslag 18
Henri Weber

Förslag till direktiv
Skäl 14
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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
enheter fullgöra skyldigheterna enligt 
dessa avtal genom att tillämpa detta 
direktiv på ekonomiska aktörer i 
tredjeländer som är signatärer av avtalen.

(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 ska 
medlemsstaterna sträva efter att öka 
jämställdheten mellan företag i unionen 
och tredje land, inom den inre 
marknaden, för att underlätta 
integrationen av små och medelstora 
företag och stimulera sysselsättning och 
innovation i unionen. För kontrakt som 
omfattas av avtalet, samt av andra 
relevanta internationella avtal som 
Europeiska unionen är bunden av, måste 
upphandlande myndigheter fullgöra 
skyldigheterna som är införda genom de 
olika avtalen genom att tillämpa detta 
direktiv på ekonomiska aktörer i 
tredjeländer som är signatärer av avtalen.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Zigmantas Balčytis

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 

(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 
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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 
enheter fullgöra skyldigheterna enligt dessa 
avtal genom att tillämpa detta direktiv på 
ekonomiska aktörer i tredjeländer som är 
signatärer av avtalen.

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 som garanterar lika 
möjligheter för ekonomiska aktörer i 
unionen och i tredjeländer att 
upprätthålla konkurrenskraften på lika 
villkor på marknaderna i unionen och i 
tredjeländer 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 
enheter fullgöra skyldigheterna enligt dessa 
avtal genom att tillämpa detta direktiv på 
ekonomiska aktörer i tredjeländer som är 
signatärer av avtalen.

Or. lt

Ändringsförslag 20
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14a) Unionen behöver ha tillgång till ett 
effektivt instrument för att dels aktivt 
uppmuntra iakttagandet av 
ömsesidighetsprincipen i tredjeländer som 
inte ger unionens ekonomiska aktörer 
motsvarande tillträde, i synnerhet genom 
att kommissionen fastställer att det finns 
substantiell ömsesidighet, dels säkerställa 
en sund konkurrens och spelregler som är 
lika för alla. 

Or. lt
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Ändringsförslag 21
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14b) Med hänsyn till att det är 
nödvändigt att främja unionens 
ekonomiska aktörer vid 
gränsöverskridande offentlig 
upphandling, måste medlemsstaterna 
införliva och genomföra tjänstedirektivets 
bestämmelser på lämpligt sätt och vid rätt 
tidpunkt.

Or. lt

Ändringsförslag 22
Henri Weber

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Dessutom behöver unionen ett 
effektivt instrument, dels för att främja 
respekt för ömsesidighetsprincipen och 
principen om jämvikt med tredje land som 
inte har lika tillgång till europeiska 
ekonomiska aktörer, bland annat genom 
att kommissionen fastställer förekomsten 
av stor ömsesidighet, dels för att 
säkerställa en rättvis konkurrens och lika 
villkor för alla över hela världen.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Fiona Hall
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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 tids- och 
resursbesparande. 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.

Or. en

Ändringsförslag 24
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på 
upphandlingsmarknaden bör det 
uttryckligen föreskrivas att kontrakt får 
delas upp i flera likartade eller olikartade 
delar. Om kontrakt delas upp i delar får 
upphandlande enheter, t.ex. för att 
upprätthålla konkurrensen eller trygga 

(38) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på 
upphandlingsmarknaden bör
medlemsstaterna fullt ut genomföra den 
europeiska kodexen för bästa praxis för 
att underlätta små och medelstora 
företags tillträde till offentlig 
upphandling. Det bör dessutom
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leveranssäkerheten, begränsa antalet delar 
som en ekonomisk aktör får lämna anbud 
på. De får också begränsa antalet delar som 
kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

uttryckligen föreskrivas att kontrakt får 
delas upp i flera likartade eller olikartade 
delar. Om kontrakt delas upp i delar får 
upphandlande enheter, t.ex. för att 
upprätthålla konkurrensen eller trygga 
leveranssäkerheten, begränsa antalet delar 
som en ekonomisk aktör får lämna anbud 
på. De får också begränsa antalet delar som 
kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 25
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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

(43) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas. Dessa kriterier bör garantera att 
anbud bedöms i verklig konkurrens med 
varandra och samtidigt garantera att
upphandlande enheter kräver 
byggentreprenader, varor och tjänster av 
hög kvalitet som är optimalt lämpade för 
deras behov och inbegriper faktorer 
knutna till kriterier för en socialt hållbar 
produktionsprocess. 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 ska hänvisa till
lämpliga kvalitetsnormer genom att 
använda tekniska specifikationer eller 
villkor för fullgörande av kontraktet.

Or. lt
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Ändringsförslag 26
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(43) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
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
anbud som ger mest valuta för pengarna” 
eller ”den lägsta livscykelkostnaden”, 
varvid de i det sistnämnda fallet har frihet 
att bestämma lämpliga kvalitetsnormer 
genom att använda tekniska specifikationer 
eller villkor för fullgörande av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 27
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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. 

(44) När upphandlande enheter väljer att 
tilldela kontraktet till det anbud som ger
mest valuta för pengarna, 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. 
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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 
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.

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 
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. en

Ändringsförslag 28
Werner Langen

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 

(45) Det bör eftersträvas att de möjligheter
utnyttjas som offentlig upphandling ger att 
uppnå målen i Europa 2020-strategin för 
hållbar tillväxt utan att inkräkta på de 
upphandlande enheternas befogenhet. 
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
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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 
europeiska metoder för beräkning av 
livscykelkostnader för att ytterligare 
underbygga användningen av offentlig 
upphandling till förmån för en hållbar 
tillväxt.

(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 
europeiska metoder för beräkning av 
livscykelkostnader för att ytterligare 
underbygga användningen av offentlig 
upphandling till förmån för en hållbar 
tillväxt.

Or. de

Ändringsförslag 29
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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 

(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 anbud som ger mest valuta 
för pengarna 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 
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tjänsternas livscykel, både 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.

tjänsternas livscykel, både 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.

Or. en

Ändringsförslag 30
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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, transport, användning och 
underhåll under en produkts existens eller 
under tillhandahållandet av en 
byggentreprenad eller tjänst, från 
råvaruanskaffning eller generering av 
resurser, använd energimix och energi-
och resurseffektivitetsvinster på cykelns 
alla stadier, till bortskaffande, röjning och 
avslutande, särskilt i förhållande till de 
sociala villkoren och arbetsvillkoren samt 
miljöskyddet enligt 
hållbarhetsprinciperna.

Or. en

Ändringsförslag 31
Henri Weber
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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 
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.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) socialt hållbar tillverkningsprocess: 
en tillverkningsprocess där 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
utförs i enlighet med tillämpliga lagar, 
regler och normer som styr hälsa och 
säkerhet, socialrätt och arbetsrätt, särskilt 
när det gäller principen om 
likabehandling på arbetsplatsen. 
Principen om likabehandling på 
arbetsplatsen innebär att arbetsvillkor, 
lagar, regler och normer som styr hälsa 
och säkerhet, socialrätt och arbetsrätt 
respekteras, enligt definitionen i nationell 
lagstiftning och unionens lagstiftning 
samt i de kollektivavtal som gäller på den 
plats där bygg- och anläggningsarbeten, 
varor eller tjänster utförs. 

Or. fr
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Ändringsförslag 33
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Förvaltning av tjänster för 
insamling, bortföring och rening av 
avloppsvatten.

Or. it

Ändringsförslag 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Ändringsförslag 35
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)



AM\904739SV.doc 21/46 PE491.185v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Nationella upphandlande enheter 
förväntas hålla sig till principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering och 
öppenhet, vid upphandlingar av uppdrag 
som på grund av sitt värde inte omfattas 
av detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 36
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Ömsesidighet

För det praktiska genomförandet av 
avtalet om offentlig upphandling (GPA) 
inom den rättsliga ramen för unionen om 
offentlig upphandling krävs en 
föregående bedömning av den korrekta 
tillämpningen av principen om en 
ömsesidigt öppen marknad mellan 
unionen och tredje land. Bedömningen av 
en stor ömsesidighet gäller även för tredje 
land som inte är part i avtalet om offentlig 
upphandling, men som har tillgång till 
marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) tjänstekontrakt, under förutsättning att 
minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning när det gäller 
tjänster i allmänhet under de föregående 
tre åren härrör från leverans av sådana 
tjänster till företag till vilka det är anknutet,

(a) tjänstekontrakt, under förutsättning att 
minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning för de berörda 
tjänsterna under de föregående tre åren 
härrör från leverans av sådana tjänster till 
företag till vilka det är anknutet,

Or. cs

Motivering

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Ändringsförslag 38
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) varukontrakt, under förutsättning att 
minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning när det gäller
varor i allmänhet under de föregående tre 
åren härrör från leverans av sådana varor 
till företag till vilka det är anknutet,

(b) varukontrakt, under förutsättning att 
minst 80 % av det anknutna företagets 
genomsnittliga omsättning för de berörda
varorna under de föregående tre åren 
härrör från leverans av sådana varor till 
företag till vilka det är anknutet,

Or. cs
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Motivering

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Ändringsförslag 39
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) byggentreprenadkontrakt, under 
förutsättning att minst 80 % av det 
anknutna företagets genomsnittliga 
omsättning när det gäller byggentreprenad 
i allmänhet under de föregående tre åren 
härrör från leverans av sådana 
byggentreprenader till företag till vilka det 
är anknutet.

(c) byggentreprenadkontrakt, under 
förutsättning att minst 80 % av det 
anknutna företagets genomsnittliga 
omsättning för de berörda 
byggentreprenaderna under de föregående 
tre åren härrör från leverans av sådana 
byggentreprenader till företag till vilka det 
är anknutet.

Or. cs

Motivering

Om omsättningen beräknas i förhållande till omsättningen när det gäller varor, tjänster och 
byggentreprenad i allmänhet och inte för de berörda varorna, tjänsterna och 
byggentreprenaden finns risken att omsättningen uppkommer genom kontrakt som inte har 
något samband med det kontrakt som tilldelas av den upphandlande myndigheten.

Ändringsförslag 40
Werner Langen



PE491.185v01-00 24/46 AM\904739SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande enheter ska behandla 
ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt samt förfara på 
ett öppet och proportionerligt sätt.

Upphandlande enheter ska behandla 
ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt samt förfara på 
ett öppet sätt.

Or. de

Ändringsförslag 41
Werner Langen

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 25 dagar från den dag då 
meddelandet om upphandling avsändes.
Brådska kan endast leda till förkortning 
av tidsfristen om inte den upphandlade 
enheten själv har förorsakat den.

Or. de

Ändringsförslag 42
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den upphandlande enheten får minska 
den tidsgräns för mottagande av anbud som 

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

anges i andra stycket i punkt 1 med 
tre dagar om den tillåter att anbuden 
skickas in med hjälp av elektroniska medel 
i enlighet med punkterna 3–5 i artikel 33.

Or. de

Ändringsförslag 43
Jan Březina

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 åtta år, 
utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, 
särskilt genom föremålet för ramavtalet.

Or. cs

Motivering

Den varaktighet på fyra år som föreslås är för kort och minskar effekten av de eventuella 
besparingar som kan göras genom ett långfristigt ramavtal, där leverantörernas anbud i 
allmänhet är mer fördelaktiga. Ett av huvudskälen till dessa bestämmelser är viljan att den 
upphandlande myndighetens upphandling ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. Den 
varaktighet som föreslås står i strid med detta mål eftersom det är de längre kontrakten som 
ger de mest fördelaktiga priserna.

Ändringsförslag 44
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1a. De tekniska specifikationerna kan vid 
behov även omfatta krav på

Or. lt
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Ändringsförslag 45
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) prestanda, inklusive miljömässig och 
klimatrelaterad prestanda, och prestanda i 
termer av en socialt hållbar 
produktionsprocess,

Or. lt

Ändringsförslag 46
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) livscykelns egenskaper,

Or. lt

Ändringsförslag 47
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en socialt hållbar produktionsprocess,

Or. lt

Ändringsförslag 48
Zigmantas Balčytis
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Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) organisationen, kvalifikationerna och 
erfarenheten hos den personal som 
avdelas för att verkställa kontraktet i 
fråga.

Or. lt

Ändringsförslag 49
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) socialt hållbar tillverkningsprocess:

Or. fr

Ändringsförslag 50
Werner Langen

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.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 51
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 52
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 53
Werner Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 54
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. En upphandlande enhet beslutar 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 på det social-
och arbetsrättsliga området, enligt 
unionens lagstiftning eller
medlemsstaternas nationella lagstiftning 
eller de kollektivavtal som finns på 
platsen där byggentreprenader, varor eller 
tjänster utförs, eller i de internationella 
sociala och miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI, eller åtagandena 
inom immaterialrätten.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Henri Weber



PE491.185v01-00 30/46 AM\904739SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När sådana lagar inte träder i kraft 
och överträdelser mot andra lagar som 
gäller för anbudsgivaren som säkerställer 
en likvärdig skyddsnivå finns det skäl för 
uteslutning.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 57
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller kontrakt avseende 
byggentreprenader, tjänstekontrakt och 
monterings- och installationsarbeten, får 
den upphandlande enheten kräva att vissa 
kritiska uppgifter ska utföras direkt av 
anbudsgivaren eller, om ett anbud lämnas 
in av en grupp av ekonomiska aktörer i 
enlighet med artikel 30, en deltagare i 
gruppen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 58
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 75 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvalitetssäkrings- och 
miljöledningsstandarder

Kvalitetssäkrings- och 
miljöledningsstandarder samt sociala 
standarder

Or. fr

Ändringsförslag 59
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Upphandlande myndigheter får av 
oberoende organ begära ett intyg om att 
den ekonomiska aktören och eventuella 
underleverantörer uppfyller de regler och 
normer som gäller för hälsa och säkerhet, 
socialrätt och arbetsrätt enligt 
medlemsstaternas nationella lagstiftning 
och unionens lagstiftning samt de 
kollektivavtal som gäller för platsen där 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
utförs.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Henri Weber

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 kvalitets- och miljöstandarder samt 
sociala standarder som avses i punkterna 1 
och 2 i denna artikel är uppfyllda.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

(a) det anbud som ger mest valuta för 
pengarna,

Or. en

Ändringsförslag 62
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. (b) den lägsta livscykelkostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 63
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Motivering

Utgår till följd av ändringen av artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – leden a och b.
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Ändringsförslag 64
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kostnaderna ska bedömas genom en analys 
av kostnadseffektivitet, exempelvis en 
analys av livscykelkostnader enligt de 
villkor som anges i artikel 77.

Or. en

Ändringsförslag 65
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Det anbud som ur den upphandlande 
enhetens synvinkel ger mest valuta för 
pengarna i den mening som avses i 
punkt 1 a ska fastställas enligt de olika 
kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 66
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 68
Henri Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) socialt hållbar tillverkningsprocess:

Or. fr

Ändringsförslag 69
Henri Weber
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Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) livscykelprocess och livscykelns data:

Or. fr

Ändringsförslag 70
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Kontraktets påverkan på hållbar 
utveckling under livscykelns alla stadier. 
En sådan påverkan behöver inte kunna 
mätas i pengar, under förutsättning att de 
använda kriterierna är förenliga med 
punkt 4. De frågor som bör beaktas ska 
bl.a. vara följande:
(a) Entreprenörens praxis vad gäller 
socialt ansvar,
(b) Potentialen för minskade 
koldioxidutsläpp under produktens hela 
livscykel.

Or. en

Motivering

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).
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Ändringsförslag 71
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att 
tilldelningen av vissa typer av kontrakt ska 
grundas på det anbud som ger mest valuta 
för pengarna enligt punkterna 1 a och 2.

Or. en

Ändringsförslag 72
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Tilldelningskriterierna får inte medföra 
en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande enheten. Följande 
tilldelningskriterier ska användas för att 
fastställa vilket anbud som ger mest 
valuta för pengarna:

(a) kopplade till ämnet,
(b) garantera effektiv konkurrens, och
(c) kompletteras med krav som gör det 
möjligt att effektivt kontrollera de 
uppgifter som lämnas av anbudsgivarna.
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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 73
Henri Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) efterlevnaden av regler och normer 
när det gäller hälsa och säkerhet, 
socialrätt och arbetsrätt i nationell 
lagstiftning och i unionens lagstiftning 
samt i de kollektivavtal som gäller på 
platsen där byggentreprenader, varor eller 
tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) uppfyllandet av de krav som gäller 
underentreprenad vilka anges i artikel 81.

Or. fr

Ändringsförslag 75
Henri Weber
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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 
unionens lagstiftning och i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning 
samt de kollektivavtal som gäller på 
platsen där byggentreprenader, varor eller 
tjänster utförs, på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala och miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XIV.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Henri Weber

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 är 
anbudsgivaren skyldig att till den
upphandlande enheten ange i anbudet hur 
stor del av kontraktet som kan komma att 
läggas ut på tredje part samt vilka 
underleverantörer som föreslås.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Henri Weber

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

1a. Medlemsstaterna begränsar 
möjligheten till en anbudsgivare att lägga 
ut en del av arbeten och tjänster som ska 
utföras eller leveranser som ska göras, på 
tre nivåer av underleverantörer.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Werner Langen

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 får föreskriva att
betalningar genast ska bli betalningsbara
till underleverantören för tjänster, varor 
eller byggentreprenader som har 
tillhandahållits till huvudleverantören om 
och när

(a) den upphandlande myndigheten har 
tillhandahållit huvudleverantören sin 
tjänst eller delar därav,
(b) den upphandlade myndigheten har 
mottagit tillhandahållna tjänster, varor 
eller byggentreprenader såsom 
fullständigt tillhandahållna eller
(c) underleverantören har utan framgång 
satt upp en skälig tidsfrist för 
huvudleverantören för information om de 
i (a) och (b) angivna förhållandena.
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Or. de

Ändringsförslag 79
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 82 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet är mindre än 25 % av 
priset på det ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt.

Om kontraktsföremålet kommer att 
förändras under avtalstiden på grund av:
– en innovation eller en grundläggande 
teknisk förändring,
– eller tekniska svårigheter vid 
användning och underhåll som kräver ett 
ingripande av entreprenören eller 
tjänsteleverantören som genomför den 
ursprungliga upphandlingen,
– eller det nödvändiga genomförandet av 
ytterligare oplanerade byggentreprenader, 
varor eller tjänster som av tekniska eller 
ekonomiska skäl inte kan avskiljas från 
själva huvudupphandlingen utan att det 
blir stora olägenheter för upphandlande 
enhet, anses inte ändringen vara väsentlig 
enligt punkt 1. 
Om flera successiva ändringar görs ska de 
bedömas på grundval av det samlade 
värdet av dessa ändringar.

Or. fr
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Ändringsförslag 80
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 25 % 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. cs

Motivering

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Ändringsförslag 81
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 86a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 86a
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Grön offentlig upphandling
1. I syfte att främja de mest 
energieffektiva 
kontorsutrustningsprodukterna ska 
enheterna, utan att det påverkar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
den nationella lagstiftningen, använda 
krav för energieffektivitet som inte är 
mindre stränga än de gemensamma 
Energy Star-specifikationerna som anges 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 106/2008 av den 
15 januari 2008, när de köper 
kontorsutrustningsprodukter.
2. Upphandlande enheter som ingår 
upphandlingskontrakt som omfattas av 
detta direktiv ska bara upphandla 
produkter som klassificeras inom de 
högsta prestandanivåerna enligt särskilda 
genomförandeåtgärder i direktivet om 
energimärkning (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 
2010).
3. I händelse av att upphandlande enheter 
väljer produkter inom en lägre 
prestandanivå än som anges punkterna 1 
och 2, ska detta val motiveras separat med 
hänsyn till kontraktets hela 
livscykelkostnad.
4. När enheter köper produkter, system, 
tjänster och byggnader, ska 
medlemsstaterna se till att de köper 
produkter, system, tjänster och byggnader 
med hög energieffektivitetsprestanda, 
grundad på en analys av hela livscykeln 
som avses i artikel 77. Utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 5 i 
direktivet om energieffektivitet ska 
enheterna när de köper eller hyr en 
samling eller grupp av produkter, system, 
tjänster eller byggnader, prioritera den 
totala energieffektiviteten framför 
energieffektiviteten avseende ett enskilt 
köp, med hänsyn tagen till den tekniska 
lämpligheten och den avsedda 
användningen.
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Or. en

Ändringsförslag 82
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 83
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 84
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 93a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93a
Kommissionen ska före utgången av 2013 
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lägga fram en rapport om den skiftande 
hanteringen av upphandlingar som ligger 
under de i artikel 12 angivna 
tröskelvärdena, särskilt i fråga om hittills 
inte prioriterade tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 85
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 103 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över de ekonomiska 
effekterna på den inre marknaden av 
tillämpningen av de tröskelvärden som 
fastställs i artikel 12 och avge en rapport 
om detta till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2017.

Kommissionen ska se över de ekonomiska 
effekterna på den inre marknaden av 
tillämpningen av de tröskelvärden som 
fastställs i artikel 12 och avge en rapport 
om detta till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2015.

Or. de

Ändringsförslag 86
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) i fråga om tjänste- eller varukontrakt, 
en specifikation i ett dokument med 
angivande av kraven på en produkts eller 
en tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, 
miljö- och klimatprestandanivåer, 
formgivning för alla användningsområden 
(inklusive tillgänglighet för 
funktionshindrade) och bedömning av 
överensstämmelse, prestanda, produktens 
användningsområde, säkerhet eller mått, 
samt krav på produkten angående den 
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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.

beteckning under vilken den saluförs, 
terminologi, symboler, provning och 
provningsmetoder, förpackning, märkning, 
bruksanvisningar, liksom förfaranden vid 
bedömning av överensstämmelse.

Or. de


