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Ändringsförslag 26
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet. För offentliga kontrakt över 
ett visst värde bör dock bestämmelser 
fastställas om samordning av nationella 
upphandlingsförfaranden för att se till att 
dessa principer omsätts i praktiken och för 
att garantera att offentlig upphandling 
öppnas för konkurrens.

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet. För offentliga kontrakt över 
ett visst värde bör dock bestämmelser 
fastställas om samordning av nationella 
upphandlingsförfaranden för att se till att 
dessa principer omsätts i praktiken och för 
att garantera att offentlig upphandling 
öppnas för konkurrens. För att man ska 
kunna ta fram ändamålsenliga och 
lämpliga lösningar krävs det stor 
flexibilitet från medlemsstaternas sida. 

Or. en

Ändringsförslag 27
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i fördraget 

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i fördraget 
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om Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet. För offentliga kontrakt över 
ett visst värde bör dock bestämmelser 
fastställas om samordning av nationella 
upphandlingsförfaranden för att se till att 
dessa principer omsätts i praktiken och för 
att garantera att offentlig upphandling 
öppnas för konkurrens.

om Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet
offentlighet och öppenhet. För offentliga 
kontrakt över ett visst värde bör dock 
bestämmelser fastställas om samordning av 
nationella upphandlingsförfaranden för att 
se till att dessa principer omsätts i 
praktiken och för att garantera att offentlig 
upphandling öppnas för konkurrens, 
samtidigt som en effektiv förvaltning av 
offentliga medel säkerställs. 

Or. es

Ändringsförslag 28
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet. För offentliga kontrakt över 
ett visst värde bör dock bestämmelser 
fastställas om samordning av nationella 
upphandlingsförfaranden för att se till att 
dessa principer omsätts i praktiken och för 
att garantera att offentlig upphandling 
öppnas för konkurrens.

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet,
öppenhet och offentlighet. För offentliga 
kontrakt över ett visst värde bör dock 
bestämmelser fastställas om samordning av 
nationella upphandlingsförfaranden för att 
se till att dessa principer omsätts i 
praktiken och för att garantera att offentlig 
upphandling öppnas för konkurrens.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Henri Weber

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) 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 använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter 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.

(2) 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 se till att upphandlande 
myndigheter kan utnyttja offentliga 
upphandlingar på ett bättre sätt till stöd för
hållbar utveckling och höga gemensamma
sociala mål för att därigenom göra det 
möjligt att använda offentliga medel 
effektivare samtidigt som man garanterar 
bästa resultat i fråga om 
kostnadseffektivitet och underlättar i 
synnerhet små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling. Det 
finns även ett behov av att förenkla 
unionens regler om offentlig 
upphandling, särskilt den metod som 
används för att uppnå de hållbarhetsmål 
som bör ingå i den offentliga 
upphandlingspolitiken, och klargöra 
grundläggande begrepp och koncept för att 
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garantera rättslig säkerhet samt inbegripa 
vissa aspekter i väletablerad rättspraxis 
från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) 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 använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter 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 

(2) 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 se till att upphandlande 
myndigheter kan utnyttja offentliga 
upphandlingar på ett bättre sätt till stöd 
för hållbar utveckling och andra 
långsiktiga gemensamma samhällsmål, 
och därigenom se till att få bäst 
förhållande mellan kvalitet och pris så att
offentliga medel används effektivare, och 
att i synnerhet underlätta små och 
medelstora företags deltagande i offentlig 
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samt inbegripa vissa aspekter i väletablerad 
rättspraxis från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

upphandling. Det finns även ett behov av 
att förenkla direktiven, i synnerhet när det 
gäller hur man kan ta hänsyn till 
hållbarhetsmålen i samband med 
offentliga upphandlingar, 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

Motivering

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Ändringsförslag 31
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) 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 

(2) 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 
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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 använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter 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.

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 använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
bättre sätt till stöd för hållbar utveckling 
och andra gemensamma samhällsmål, för 
att därigenom garantera bästa tänkbara 
utfall i fråga om lönsamhet. Det finns 
även ett behov av att förenkla EU:s regler 
om offentlig upphandling, framför allt 
vad gäller de metoder som används för att 
uppnå de hållbarhetsmål som bör ingå i 
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 32
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) 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 

(2) 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 
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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 använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter 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.

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 använda offentliga medel 
effektivare, nämligen genom att förenkla 
förfarandena och därigenom minska 
kostnaderna för både offentliga 
myndigheter och företag, och då i 
synnerhet genom att underlätta små och 
medelstora företags deltagande i offentlig 
upphandling, och se till att upphandlande 
myndigheter 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.

Or. en

Motivering

Det största problemet i upphandlingsförfarandena är de höga kostnader som dagens 
byråkratiska regler medför. Därför bör huvudsyftet med denna översyn vara att förenkla, och 
i synnerhet att göra det möjligt för små och medelstora företag att delta i offentliga 
upphandlingar.

Ändringsförslag 33
Henri Weber

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 

(5) Enligt artiklarna 9, 10 och 11 i 
fördraget om Europeiska unionens 
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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 myndigheter 
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.

funktionssätt ska miljöskyddskrav och 
begreppet socialt hållbara 
produktionsprocesser integreras i 
utformningen och genomförandet av 
unionens politik och verksamheter, särskilt 
i syfte att främja en hållbar utveckling och 
garantera att hälsan och den allmänna 
säkerheten respekteras under hela 
leveranskedjan liksom sociala normer och 
den nationella och europeiska 
arbetsrätten. 
I detta direktiv klargörs det därför hur 
upphandlande myndigheter bidrar till att 
skydda miljön och främjar en hållbar 
utveckling genom att utnyttja sin 
bestämmanderätt och välja de tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier 
som är bäst ägnade att förverkliga en 
socialt hållbar offentlig upphandling, 
samtidigt som de sörjer för sambandet med 
föremålet för upphandlingen och det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris i sina 
kontrakt.

Or. fr

Ändringsförslag 34
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 myndigheter 
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) I enlighet med kraven i artiklarna 9, 
10 och 11 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska 
miljöskyddskrav och begreppet socialt 
hållbara produktionsprocesser integreras i 
utformningen och genomförandet av 
unionens politik och verksamheter, särskilt 
i syfte att främja en hållbar utveckling och 
garantera folkhälsan och säkerheten samt 
efterlevnaden av medlemsstaternas och 
unionens sociala normer och 
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arbetsmarknadslagar. I detta direktiv 
klargörs det därför hur upphandlande 
myndigheter 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, och hur de kan utnyttja sina 
skönsmässiga befogenheter till att 
fastställa tekniska specifikationer och 
tilldelningskriterier för att stödja en 
socialt hållbar offentlig upphandling.

Or. lt

Ändringsförslag 35
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

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 myndigheter 
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 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 myndigheter 
kan bidra till att skydda miljön och främja 
en hållbar utveckling, och därigenom se 
till att de får det bästa förhållandet mellan 
kvalitet och pris i sina kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 36
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Upphandlande myndigheter har ett 
stort handlingsutrymme när det gäller att 
fastställa tekniska specifikationer för de 
varor, tjänster eller byggentreprenader de 
ska upphandla. De har också stor 
handlingsfrihet när det gäller att använda 
tekniska specifikationer och 
tilldelningskriterier för att nå den 
upphandlande myndighetens mål, 
däribland specifikationer och kriterier 
som syftar till att göra den offentliga 
upphandlingen mer hållbar. Tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier, 
också de som sammanhänger med 
hållbarhetsmål, måste kopplas till 
föremålet för upphandlingskontraktet. 
Förutsatt att denna koppling till 
kontraktsföremålet finns syftar inte detta 
direktiv till att ytterligare begränsa den 
typ av problem som en upphandlande 
myndighet kan försöka åtgärda med hjälp 
av tekniska specifikationer eller 
tilldelningskriterier.

Or. en

Motivering

Upphandlande myndigheter bör ha ett stort handlingsutrymme när det gäller att fastställa 
tekniska specifikationer för de varor, tjänster eller byggentreprenader de ska upphandla. 
Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier kan utformas så att de återspeglar både den 
upphandlande myndighetens hållbarhetsmål och dess funktionella mål med upphandlingen. 
Kopplingen till kontraktsföremålet bör styra vilka slags hållbarhetsmål som kan återspeglas i 
tekniska specifikationer och tilldelningskriterier samt deras räckvidd.

Ändringsförslag 37
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 7



AM\904833SV.doc 13/138 PE491.205v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) 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.

(7) 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, samt alla övriga åtgärder 
som överträder bestämmelserna på arbets-
, miljö- och folkhälsoområdet, 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. lt

Ändringsförslag 38
Henri Weber

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) 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.

(7) 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, samt överträdelser av
arbets-, miljö- och 
folkhälsolagstiftningen, kan leda till 
allvarliga snedvridningar av konkurrensen 
och till 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 
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uteslutas om deras försäkran visar sig vara 
osann.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Mot bakgrund av behovet av att 
underlätta för de ekonomiska aktörerna i 
unionen att delta i gränsöverskridande 
upphandlingsförfaranden bör 
medlemsstaterna införliva och tillämpa 
bestämmelserna i tjänstedirektivet korrekt 
och skyndsamt.

Or. lt

Ändringsförslag 40
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) 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 

(8) 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 som ger lika tillgång till 
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världshandeln. För kontrakt som omfattas 
av avtalet, samt av andra relevanta 
internationella avtal som Europeiska 
unionen är bunden av, måste upphandlande 
myndigheter fullgöra skyldigheterna enligt 
dessa avtal genom att tillämpa detta 
direktiv på ekonomiska aktörer i 
tredjeländer som är part i avtalen.

marknaderna på båda sidor och samma 
konkurrensvillkor för ekonomiska 
operatörer inom EU och de som bedriver 
sin verksamhet 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 myndigheter fullgöra 
skyldigheterna enligt dessa avtal genom att 
tillämpa detta direktiv på ekonomiska 
aktörer i tredjeländer som är part i avtalen.

Or. lt

Ändringsförslag 41
Henri Weber

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) 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 
myndigheter fullgöra skyldigheterna enligt 
dessa avtal genom att tillämpa detta 
direktiv på ekonomiska aktörer i 
tredjeländer som är part i avtalen.

(8) 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 bemöda sig att öka 
jämlikheten mellan EU-företag och 
tredjelandsföretag på 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 enligt dessa avtal genom att 
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tillämpa detta direktiv på ekonomiska 
aktörer i tredjeländer som är part i avtalen.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Unionen behöver ett effektivt 
instrument för att å ena sidan uppmuntra 
efterlevnaden av ömsesidighetsprincipen 
gentemot tredjeländer som inte erbjuder 
europeiska ekonomiska aktörer 
motsvarande tillgång till sina marknader, 
framför allt genom att kommissionen 
utvärderar den faktiska ömsesidigheten 
och, å andra sidan, för att garantera 
rättvis konkurrens och lika villkor.

Or. lt

Ändringsförslag 43
Henri Weber

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Unionen behöver dessutom ett 
effektivt instrument för att dels främja 
respekten av principen om ömsesidighet 
och balans hos de tredjeländer som inte 
ger de europeiska ekonomiska aktörerna 
motsvarande tillträde, framför allt genom 
att kommissionen fastställer om det 
föreligger en substantiell ömsesidighet, 
dels garantera en sund konkurrens och 
lika villkor för alla i världen.
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Or. fr

Ändringsförslag 44
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Upphandling av posttjänster och 
andra tjänster än posttjänster bör inte 
omfattas, eftersom denna sektor har varit 
utsatt för ett så konstant konkurrenstryck 
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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Ändringsförslag 45
Kent Johansson
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Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 
500 000 euro. Personliga tjänster till 
värden under denna tröskel brukar inte vara 
av intresse för leverantörer från andra 
medlemsstater, annat än om det finns 
konkreta indikationer på motsatsen, som 
unionsfinansiering av gränsöverskridande 
projekt. Kontrakt för personliga tjänster 
över denna tröskel bör vara öppna för hela 
unionen. Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, bör medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande myndigheter 
ska kunna tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 
tjänsteleverantörer, exempelvis kriterierna i 
den frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett 
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 
500 000 euro. Personliga tjänster till 
värden under denna tröskel brukar inte vara 
av intresse för leverantörer från andra 
medlemsstater, annat än om det finns 
konkreta indikationer på motsatsen, som 
unionsfinansiering av gränsöverskridande 
projekt. Kontrakt för personliga tjänster 
över denna tröskel bör vara öppna för hela 
unionen. Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, bör medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande myndigheter 
ska kunna tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 
tjänsteleverantörer, exempelvis kriterierna i 
den frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett 
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
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att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.
Generellt sett bör man ta hänsyn till olika 
individers behov och önskemål när man 
upphandlar varor och tjänster som är 
avsedda att användas av dem.

Or. en

Ändringsförslag 46
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 
500 000 euro. Personliga tjänster till 
värden under denna tröskel brukar inte vara 
av intresse för leverantörer från andra 
medlemsstater, annat än om det finns 
konkreta indikationer på motsatsen, som 
unionsfinansiering av gränsöverskridande 
projekt. Kontrakt för personliga tjänster 
över denna tröskel bör vara öppna för hela 
unionen. Med hänsyn till betydelsen av det 

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 
400 000 euro. Personliga tjänster till 
värden under denna tröskel brukar inte vara 
av intresse för leverantörer från andra 
medlemsstater, annat än om det finns 
konkreta indikationer på motsatsen, som 
unionsfinansiering av gränsöverskridande 
projekt. Kontrakt för personliga tjänster 
över denna tröskel bör vara öppna för hela 
unionen. Med hänsyn till betydelsen av det 
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kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, bör medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande myndigheter 
ska kunna tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 
tjänsteleverantörer, exempelvis kriterierna i 
den frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett 
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, bör medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande myndigheter 
ska kunna tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 
tjänsteleverantörer, exempelvis kriterierna i 
den frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett 
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Or. en

Motivering

Eftersom reglerna för offentlig upphandling är komplicerade och dyra att upprätthålla är det 
viktigt att förenkla dem. En viktig förenklingsåtgärd är att tillämpa samma tröskelvärde för 
kontrakt som avser varor och tjänster som för sociala tjänster, även om förfarandereglerna är 
olika. Det betyder att tröskelvärdet för varor och tjänster bör höjas för att främja kontrakt 
som har en sådan ekonomisk omfattning att de ger verkliga möjligheter till 
gränsöverskridande affärer. Samtidigt bör tröskelvärdet för sociala tjänster anpassas till 
detta, och därmed sänkas något för att främja den inre marknaden på området.

Ändringsförslag 47
András Gyürk, Werner Langen
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Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom detta direktiv är riktat till 
medlemsstaterna är det inte tillämpligt på 
upphandling som genomförs av eller för 
internationella organisationer. Det behöver 
dock klargöras i vilken utsträckning detta 
direktiv bör tillämpas på upphandling som 
styrs av särskilda internationella regler.

(13) Eftersom detta direktiv är riktat till 
medlemsstaterna är det inte tillämpligt på 
upphandling som genomförs av eller för 
internationella organisationer. EU har i 
stort sett en öppen marknad för offentlig 
upphandling, men många tredjeländer är 
tveksamma till att öppna sina 
upphandlingsmarknader för 
internationell konkurrens. I syfte att 
tillämpa ömsesidighetsprincipen och ge 
EU:s ekonomiska aktörer större tillgång 
till marknader för offentlig upphandling i 
tredjeländer som skyddas av restriktiva 
upphandlingsregler ska särskilda 
bestämmelser införas i enlighet med 
COM(2012)0124 – 2012/0060(COD).

Or. en

Ändringsförslag 48
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns ett allmänt behov av större 
flexibilitet och särskilt av ökade 
möjligheter att använda ett 
upphandlingsförfarande med 
förhandling, eftersom detta uttryckligen 
anges i avtalet som tillåter förhandling i 
alla förfaranden. Såvida inte annat 
föreskrivs i den berörda medlemsstatens 
lagstiftning bör upphandlande 
myndigheter ha frihet att använda ett 
förhandlat förfarande under konkurrens 
enligt detta direktiv, i olika situationer där 
öppna eller selektiva förfaranden utan 
förhandlingar sannolikt inte leder till 

utgår
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tillfredsställande upphandlingsresultat. 
Detta förfarande bör förses med lämpliga 
garantier för att principerna om 
likabehandling och insyn iakttas. Detta 
kommer att ge upphandlande 
myndigheter ökat spelrum att köpa 
byggentreprenader, varor och tjänster 
som är perfekt anpassade till deras 
särskilda behov. Samtidigt bör det också 
öka den gränsöverskridande handeln, 
eftersom utvärderingen har visat att 
kontrakt som tilldelas genom förhandlat 
förfarande med föregående meddelande 
om upphandling har en särskilt hög 
frekvens framgångsrika anbudsgivare 
från andra länder.

Or. en

Ändringsförslag 49
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Av samma skäl bör upphandlande
myndigheter ha frihet att använda 
konkurrenspräglad dialog. Användningen 
av detta förfarande har på senare år ökat 
betydligt vad beträffar värdet av de berörda 
kontrakten. Det har visat sig vara 
användbart i de fall då upphandlande 
myndigheter inte kan specificera vilka 
medel som kan tillgodose deras behov eller 
kan bedöma vad marknaden kan erbjuda i 
form av tekniska, finansiella eller rättsliga 
lösningar. Denna situation kan bland annat 
uppkomma i samband med innovativa 
projekt, genomförandet av större 
integrerade infrastrukturprojekt på 
transportområdet, stora datanät eller 
projekt som omfattar komplicerad och 
strukturerad finansiering.

(16) Det finns ett behov av större 
flexibilitet och upphandlande myndigheter 
bör kunna använda det förfarande för 
konkurrenspräglad dialog som avses i detta 
direktiv i vissa speciella situationer, om 
ingenting annat stadgas i den berörda 
medlemsstatens lagstiftning. 
Användningen av detta förfarande har på 
senare år ökat betydligt vad beträffar 
värdet av de berörda kontrakten. Det har 
visat sig vara användbart i de fall då 
upphandlande myndigheter inte kan 
specificera vilka medel som kan tillgodose 
deras behov eller kan bedöma vad 
marknaden kan erbjuda i form av tekniska, 
finansiella eller rättsliga lösningar. Denna 
situation kan bland annat uppkomma i 
samband med innovativa projekt, 
genomförandet av större integrerade 
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infrastrukturprojekt på transportområdet, 
stora datanät eller projekt som omfattar 
komplicerad och strukturerad finansiering. 
Detta förfarande bör åtföljas av 
skyddsåtgärder som tryggar att 
likabehandlings- och 
öppenhetsprinciperna följs. Därmed får 
de upphandlande myndigheterna större 
möjligheter att upphandla varor, tjänster 
och byggnadsarbeten som verkligen fyller 
deras speciella behov. Samtidigt bör det 
också innebära att den 
gränsöverskridande handeln ökar, 
eftersom utvärderingen har visat att 
kontrakt som tilldelas med hjälp av det 
förhandlade förfarandet med 
offentliggörande av meddelande om 
upphandling är särskilt lämpliga för 
gränsöverskridande upphandlingar.

Or. en

Motivering

I förenklingssyfte är det bättre att slå samman det förhandlade förfarandet under konkurrens 
med den konkurrenspräglade dialogen.

Ändringsförslag 50
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att stimulera innovation. Köp av 
innovativa varor och tjänster är 

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att stimulera forskning och 
utveckling samt innovation. Köp av 
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betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och 
därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt. Detta direktiv bör bidra till att 
underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål. Ett 
särskilt upphandlingsförfarande bör därför 
föreskrivas som gör det möjligt för 
upphandlande myndigheter att ingå 
långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 
byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett sådant 
sätt att de kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden.

forskning och utveckling och användning 
av innovativa varor och tjänster är 
betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och 
därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt. Direktivet bör bidra till att 
underlätta offentlig upphandling av 
forskning och utveckling och innovativa 
varor och tjänster och hjälpa 
medlemsstaterna att uppnå 
innovationsunionens mål. Därför bör man 
klargöra möjligheterna att upphandla 
forskning och utveckling och innovativa 
varor och tjänster så mycket som möjligt. 
Ett särskilt upphandlingsförfarande bör 
därför föreskrivas som gör det möjligt för 
upphandlande myndigheter att ingå 
långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 
byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett sådant 
sätt att de kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden.

Or. en

Motivering

Offentlig upphandling kan fylla en viktig funktion när det gäller att främja forskning och 
nyskapande. Därför bör direktivet vara tydligare i fråga om användningen av offentliga 
upphandlingar för att främja både forskning och utveckling och nyskapande lösningar. 
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Ändringsförslag 51
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att stimulera innovation. Köp av 
innovativa varor och tjänster är 
betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och 
därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt. Detta direktiv bör bidra till att 
underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål. Ett 
särskilt upphandlingsförfarande bör därför
föreskrivas som gör det möjligt för 
upphandlande myndigheter att ingå 
långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 
byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett sådant 
sätt att de kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden.

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att stimulera innovation. Köp av 
innovativa varor och tjänster är 
betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och 
därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt. Detta direktiv bör bidra till att 
underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål men inte 
införa obligatoriska kvoter för innovativ 
offentlig upphandling, eftersom detta 
skulle begränsa konkurrensen och de 
upphandlande myndigheternas 
valmöjligheter. Ett särskilt 
upphandlingsförfarande bör därför 
föreskrivas som gör det möjligt för 
upphandlande myndigheter att ingå 
långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 
byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett sådant 
sätt att de kan ge det nödvändiga 
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efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 52
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) 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.

(19) 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. En rimlig 
övergångsperiod bör medges så att 
aktörerna får tillräckligt med tid för 
utbildning i e-upphandling.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Kent Johansson
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Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Ramavtal är ett allmänt använt 
instrument och betraktas som en effektiv 
upphandlingsmetod i hela Europa. 
Instrumentet bör därför i stort sett behållas 
som det är. Vissa begrepp behöver dock 
klargöras, särskilt villkoren för 
upphandlande myndigheters användning av 
ramavtal som de själva inte är part i.

(21) Ramavtal är ett allmänt använt 
instrument och betraktas som en effektiv 
upphandlingsmetod i hela Europa. 
Instrumentet bör därför i stort sett behållas 
som det är. Vissa begrepp behöver dock 
klargöras, särskilt villkoren för 
upphandlande myndigheters användning av 
ramavtal som de själva inte är part i. De 
objektiva villkoren för fastställande av 
vilken av de aktörer som har ett ramavtal 
som ska utföra en viss uppgift, som till 
exempel att leverera varor eller tjänster 
som är avsedda att användas av fysiska 
personer, kan när det gäller ramavtal som 
innehåller samtliga villkor inkludera de 
berörda fysiska personernas behov eller 
önskemål. 

Or. en

Ändringsförslag 54
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Att upphandlande myndigheter från 
olika medlemsstater genomför 
gemensamma upphandlingar möter för 
närvarande särskilda juridiska svårigheter, 
särskilt när det gäller lagkonflikter mellan 
olika nationella lagstiftningar. Trots att 
gränsöverskridande gemensam offentlig 
upphandling implicit är tillåtet enligt 
direktiv 2004/18/EG, har i praktiken flera 
nationella rättssystem direkt eller indirekt 
gjort sådan offentlig upphandling rättsligt 
osäker eller omöjlig. Upphandlande 

(26) Att upphandlande myndigheter från 
olika medlemsstater genomför 
gemensamma upphandlingar möter för 
närvarande särskilda juridiska svårigheter, 
särskilt när det gäller lagkonflikter mellan 
olika nationella lagstiftningar. Trots att 
gränsöverskridande gemensam offentlig 
upphandling implicit är tillåtet enligt 
direktiv 2004/18/EG, har i praktiken flera 
nationella rättssystem direkt eller indirekt 
gjort sådan offentlig upphandling rättsligt 
osäker eller omöjlig. Upphandlande 
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myndigheter från olika medlemsstater kan 
vara intresserade av samarbete och av 
gemensamma offentliga upphandlingar för 
att dra största möjliga nytta av den inre 
marknadens potential när det gäller 
stordriftsfördelar och möjligheten att dela 
risken och nyttan, inte minst för innovativa 
projekt som innebär högre risk än vad en 
ensam upphandlande myndighet rimligen 
kan bära. Därför bör nya regler fastställas 
för gränsöverskridande gemensam 
upphandling där den tillämpliga lagen 
anges för att underlätta samarbete mellan 
upphandlande myndigheter på hela den 
inre marknaden. Dessutom kan 
upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater inrätta gemensamma 
rättsliga organ enligt nationell lagstiftning 
eller enligt unionslagstiftning. För sådana 
fall av gemensam upphandling bör 
särskilda regler fastställas.

myndigheter från olika medlemsstater kan 
vara intresserade av samarbete och av 
gemensamma offentliga upphandlingar för 
att dra största möjliga nytta av den inre 
marknadens potential när det gäller 
stordriftsfördelar och möjligheten att dela 
risken och nyttan, inte minst för innovativa 
projekt som innebär högre risk än vad en 
ensam upphandlande myndighet rimligen 
kan bära. Därför bör nya regler fastställas 
för gränsöverskridande gemensam 
upphandling där den tillämpliga lagen 
anges för att underlätta samarbete mellan 
upphandlande myndigheter på hela den 
inre marknaden. Dessutom kan 
upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater inrätta gemensamma 
rättsliga organ enligt nationell lagstiftning 
eller enligt unionslagstiftning. För sådana 
fall av gemensam upphandling bör 
särskilda regler fastställas. När det är 
mindre troligt att en gränsöverskridande 
upphandling kommer till stånd bör de 
upphandlande myndigheterna ha 
möjlighet att göra avsteg från EU-
bestämmelserna om offentlig upphandling 
och använda sig av ett enklare förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 55
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De tekniska specifikationer som 
offentliga 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 

(27) De tekniska specifikationer som 
offentliga 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 är 
syftet med tekniska specifikationer att 
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sådant sätt att man undviker att på konstlad 
väg begränsa konkurrensen genom krav 
som 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 
myndigheterna beakta anbud som baseras 
på andra likvärdiga lösningar. 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.

fastställa vilken funktion ett 
kontraktsföremål ska tillhandahålla, och 
de bör alltid utformas på ett sådant sätt att 
man undviker att på konstlad väg begränsa 
konkurrensen genom krav som 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 myndigheterna beakta 
anbud som baseras på andra likvärdiga 
lösningar. 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. en

Ändringsförslag 56
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Upphandlande myndigheter som vill 
köpa byggentreprenader, varor eller 
tjänster med särskilda miljömässiga, 
sociala eller andra egenskaper bör kunna 
hänvisa till särskilda märken, exempelvis 
det europeiska miljömärket, 
(multi)nationella miljömärken eller andra 
märken, förutsatt att märkeskraven har ett 

(28) Upphandlande myndigheter som vill 
köpa byggentreprenader, varor eller 
tjänster med särskilda miljömässiga 
egenskaper bör kunna hänvisa till särskilda 
märken, exempelvis det europeiska 
miljömärket, (multi)nationella miljömärken 
eller andra märken, förutsatt att 
märkeskraven har ett samband med 
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samband med upphandlingens föremål, 
såsom beskrivningen av produkten och 
dess presentation, inbegripet 
förpackningskrav. Vidare är det viktigt att 
dessa krav utformas och antas på grundval 
av objektiva och kontrollerbara kriterier 
genom ett förfarande i vilket alla berörda 
parter, t.ex. statliga organ, konsumenter, 
tillverkare, distributörer och 
miljöorganisationer, kan delta och att 
miljömärket är tillgängligt för alla berörda 
parter.

upphandlingens föremål, såsom 
beskrivningen av produkten och dess 
presentation, inbegripet förpackningskrav. 
Vidare är det viktigt att dessa krav 
utformas och antas på grundval av 
objektiva och kontrollerbara kriterier 
genom ett förfarande i vilket alla berörda 
parter, t.ex. statliga organ, konsumenter, 
tillverkare, distributörer och 
miljöorganisationer, kan delta och att 
miljömärket är tillgängligt för alla berörda 
parter.

Or. en

Motivering

Miljömässiga egenskaper kan kopplas direkt till kvaliteten på de byggentreprenader, varor 
eller tjänster som levereras, och på så sätt införlivas med offentliga upphandlingskontrakt.
Sociala egenskaper har ingen direkt koppling till den levererade kvaliteten, vilket gör att 
uppnåendet av de socialpolitiska målen bör vara en uppgift för socialpolitiken. Den offentliga 
upphandlingen ska åstadkomma en effektiv användning av skattebetalarnas pengar genom att 
det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet antas.

Ändringsförslag 57
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Små och medelstora företags låga 
deltagande i offentliga upphandlingar i 
allmänhet och inom innovations- och 
tjänstesektorn i synnerhet gör det 
nödvändigt att vidta lagstiftningsåtgärder. 
Flera åtgärder bör övervägas, bland 
annat sådana som rör iakttagandet av 
principen om icke-diskriminering, 
åtgärdernas neutralitet i förhållande till 
företagens nationalitet, beaktandet av 
anbudens konkurrenskraft, införandet av 
förmånlig behandling för att stödja 
konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag. Åtgärder bör också vidtas för 
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uppföljning och rapportering för att 
förbättra den statistiska redovisningen av 
offentliga upphandlingar som vunnits av 
små och medelstora företag per sektor och 
per belopp, och göra uppdragsgivarna 
medvetna om de små och medelstora 
företagen och om de svårigheter dessa har 
att få tillträde till offentliga 
upphandlingar.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Offentlig upphandling bör ske enligt 
principen ”tänk småskaligt först” och 
medlemsstaterna bör fullt ut genomföra 
den europeiska koden för bästa praxis för 
att underlätta små och medelstora 
företags tillträde till offentliga kontrakt.

Or. da

Ändringsförslag 59
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) Det bör erinras om vikten av 
ömsesidighet i den internationella 
handeln och om att det multilaterala 
avtalet om offentlig upphandling spelar 
en viktig roll för att så mycket som möjligt 
öppna marknaderna för offentlig 
upphandling (varor, tjänster, 
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byggentreprenader) för utländsk 
konkurrens och garantera privata 
anbudsgivare öppna, rättvisa och icke-
diskriminerande villkor.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta för små och
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter uppmuntras att 
dela upp kontrakt i flera delar och bör 
dessutom vara skyldiga att särskilt 
motivera när detta inte görs. Om kontrakt 
delas upp i delar får de upphandlande 
myndigheterna, 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.

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter uppmuntras att 
dela upp kontrakt i flera delar och bör 
dessutom vara skyldiga att särskilt 
motivera när detta inte görs. Om kontrakt 
delas upp i delar får de upphandlande 
myndigheterna, 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. En sådan uppdelning i 
delar får emellertid inte göras i syfte att 
kringgå lagstadgade 
upphandlingsförfaranden.

Or. lv

Ändringsförslag 61
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter uppmuntras att 
dela upp kontrakt i flera delar och bör 
dessutom vara skyldiga att särskilt 
motivera när detta inte görs. Om kontrakt 
delas upp i delar får de upphandlande 
myndigheterna, 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.

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag och det civila samhället 
att delta på marknaden för offentlig 
upphandling bör upphandlande 
myndigheter uppmuntras att dela upp 
kontrakt i flera delar och bör dessutom vara 
skyldiga att särskilt motivera när detta inte 
görs. Om kontrakt delas upp i delar får de 
upphandlande myndigheterna, 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 62
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Vid sidan av de särskilda nya 
verktyg som införs genom detta direktiv i 
syfte att ge små och medelstora företag 
tillträde till marknaden för offentliga 
upphandlingar bör medlemsstaterna och 
de upphandlande myndigheterna fortsätta 
att utarbeta strategier för offentlig 
upphandling som inkluderar små och 
medelstora företag. Det räcker inte att 
bara genomföra och tillämpa dessa nya 
bestämmelser, även om de är mer 
gynnsamma för små och medelstora 
företag än det nuvarande systemet. 
Kommissionen har tagit fram ett 
arbetsdokument – ”Europeisk kodex för 
bästa praxis för att underlätta små och 
medelstora företags tillträde till offentlig 
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upphandling” (SEC(2008)COM 2193), i 
syfte att uppmana medlemsstaterna att 
lansera nationella strategier, program och 
handlingsplaner för att öka de små och 
medelstora företagens deltagande på 
dessa marknader. De nationella, 
regionala och lokala myndigheterna bör i 
samma anda strikt tillämpa 
bestämmelserna i direktivet och 
genomföra sammanhängande 
allmänpolitiska åtgärder för att ge små 
och medelstora företag större tillgång till 
marknaderna för offentlig upphandling.

Or. en

Motivering

Det är bra att det finns nya bestämmelser som inkluderar små och medelstora företag i 
direktivet. Detta räcker emellertid inte för att se till att små och medelstora företag kan få del 
av de betydande möjligheter som marknaderna för offentlig upphandling erbjuder. Alla 
medlemsstater, regioner och lokala myndigheter bör uppmanas att införa strategier och vidta 
politiska åtgärder som ökar små och medelstora företags deltagande på dessa marknader 
generellt sett, både på europeisk och på nationell nivå.

Ändringsförslag 63
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) 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 
myndigheter kräver byggentreprenader, 
varor och tjänster av hög kvalitet som är 
optimalt lämpade för deras behov, till 
exempel om de valda
tilldelningskriterierna omfattar faktorer 

(37) För att se till att offentliga medel 
används effektivt och göra det möjligt för 
upphandlande myndigheter att uppnå 
bästa möjliga förhållande mellan kvalitet 
och pris bör tilldelningsförfarandet 
resultera i upphandling av varor, tjänster 
och byggentreprenader av hög kvalitet 
som är optimala med tanke på de 
upphandlande myndigheternas 
funktionella mål och hållbarhetsmål. 
Tilldelningsförfarandet bör också 
garantera att anbuden bedöms i verklig 
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som är kopplade till produktionsprocessen. 
Följaktligen bör upphandlande 
myndigheter 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.

konkurrens med varandra, så att 
kontraktstilldelningen sker på grundval av 
objektiva kriterier som säkerställer att 
principerna om öppenhet, icke-
diskriminering och likabehandling iakttas. 
Således bör upphandlande myndigheter 
kunna tillämpa tilldelningskriterier som är 
utformade utifrån deras hållbarhetsmål, 
till exempel faktorer som är kopplade till 
produktionsprocessen och andra 
livscykelegenskaper. Det bör också 
noteras att upphandlande myndigheter 
också har frihet att bestämma lämpliga 
hållbarhetsnormer och andra 
kvalitetsnormer genom att använda 
tekniska specifikationer eller villkor för 
fullgörande av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 64
András Gyürk

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) 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 
myndigheter kräver byggentreprenader, 
varor och tjänster av hög kvalitet som är 
optimalt lämpade för deras behov, till 
exempel om de valda tilldelningskriterierna 
omfattar faktorer som är kopplade till 
produktionsprocessen. Följaktligen bör 
upphandlande myndigheter 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 

(37) 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 
myndigheter kräver byggentreprenader, 
varor och tjänster av hög kvalitet som är 
optimalt lämpade för deras behov, till 
exempel om de valda tilldelningskriterierna 
omfattar faktorer som är kopplade till 
produktionsprocessen. Följaktligen bör 
upphandlande myndigheter 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 
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bestämma lämpliga kvalitetsnormer genom 
att använda tekniska specifikationer eller 
villkor för fullgörande av kontraktet.

bestämma lämpliga kvalitetsnormer genom 
att använda tekniska specifikationer eller 
villkor för fullgörande av kontraktet när 
det gäller rena standardprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 65
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) När upphandlande myndigheter 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. 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.

(38) De upphandlande myndigheterna bör 
fastställa de tilldelningskriterier som ska 
tillämpas vid utvärderingen av anbuden för 
att avgöra vilket som representerar det 
bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. 
För att utröna vilket anbud som ger bäst 
förhållande mellan kvalitet och pris bör 
de upphandlande myndigheterna tillämpa 
objektiva kriterier som är kopplade till 
föremålet för upphandlingen. De 
tilldelningskriterier som tillämpas bör 
emellertid inte ge den upphandlande 
myndigheten obegränsad valfrihet. 
Tilldelningsförfarandet bör däremot
säkerställa verklig konkurrens genom en 
strikt tillämpning av principerna om 
öppenhet, icke-diskriminering och 
likabehandling. Dessa principer innebär 
bland annat att de upplysningar som 
lämnas av anbudsgivarna kan kontrolleras 
på ett genomblickbart och lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
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constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Ändringsförslag 66
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) 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 mycket 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 

(39) 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 görs det 
stora framsteg med utvecklingen av 
gemensamma metoder för beräkning av 
livscykelkostnader och sektorsspecifika 
tillämpningar av livscykelkostnader 
utvecklas, testas och förfinas ständigt. Det 
förefaller därför lämpligt att använda 
sektorslagstiftningen för att fastställa 
obligatoriska mål för energieffektivitet, 
klimatförändringar och andra krav för 
miljörelaterad, social och innovativ 
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livscykelkostnader för att ytterligare 
underbygga användningen av offentlig 
upphandling till förmån för en hållbar 
tillväxt.

upphandling inom ramen för 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. Dessa ansträngningar bör 
innefatta sektorsanpassade tillämpningar 
av sunda metoder för beräkning av 
livscykelkostnader. I enlighet med andra 
bestämmelser i detta direktiv kan 
obligatoriska upphandlingskriterier som 
fastställs genom sektorsspecifik 
lagstiftning också inkludera tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier 
som inbegriper hållbarhetshänsyn i fråga 
om allmänna sociala och miljömässiga 
för- eller nackdelar, också när dessa inte 
har åsatts något värde i pengar, under
förutsättning att de har samband med 
kontraktsföremålet och strikt följer 
principerna om öppenhet, icke-
diskriminering och likabehandling. 

Or. en

Motivering

Detta direktiv innehåller inga obligatoriska krav som anger vad de upphandlande 
myndigheterna måste köpa i förhållande till särskilda upphandlingsmål. Med tanke på att 
förutsättningarna och möjligheterna skiljer sig mycket mellan olika sektorer är det både 
olämpligt och svårt att skriva in särskilda sådana i detta direktiv.

Ändringsförslag 67
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det är ytterst viktigt att fullt ut 
utnyttja de möjligheter som offentlig 
upphandling ger att uppnå målen i Europa 

(39) Det är ytterst viktigt att fullt ut 
utnyttja de möjligheter som offentlig 
upphandling ger att uppnå målen i Europa 
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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 mycket långt med utveklingen 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.

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 mycket långt med utveklingen 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. Möjligheten att ta större 
miljömässiga hänsyn än vad 
minimireglerna eller den fullt 
harmoniserade EU-lagstiftningen anger 
är också välkommen. Alla krav,
tilldelningskriterier och kontraktsvillkor 
med mera måste överensstämma med 
grundprinciperna i EU-rätten.

Or. en

Ändringsförslag 68
Werner Langen
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Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) 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 mycket 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.

(39) Man bör sträva efter att fullt ut 
utnyttja de möjligheter som offentlig 
upphandling ger att uppnå målen i Europa 
2020-strategin för hållbar tillväxt, utan att 
inskränka de upphandlande 
myndigheternas befogenheter. 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 mycket 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
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Ändringsförslag 69
Vicky Ford, András Gyürk

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) 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 mycket långt med utveklingen 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.

(39) Det är ytterst viktigt att fullt ut 
utnyttja de möjligheter som offentlig 
upphandling ger att uppnå målen i Europa 
2020-strategin för hållbar tillväxt.
Offentlig upphandling kan i synnerhet 
användas för att åstadkomma innovation, 
vilket är oerhört viktigt för den framtida 
tillväxten i Europa. 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 mycket långt med utveklingen 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.
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Or. en

Ändringsförslag 70
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande myndigheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier. Det bör således 
göras klart att upphandlande myndigheter 
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 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.

(40) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande myndigheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier, t.ex. genom att 
bedöma kostnader i förhållande till varors 
eller tjänsters potential för 
energibesparingar. Det bör således göras 
klart att upphandlande myndigheter 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 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
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Ändringsförslag 71
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande myndigheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier. Det bör således 
göras klart att upphandlande myndigheter 
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 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.

(40) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande myndigheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier. Det bör således 
göras klart att upphandlande myndigheter 
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 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 om den är 
relevant och proportionerlig.

Or. en

Ändringsförslag 72
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) När man använder sig av 
beräkningar av livscykelkostnader i 
samband med inköp av energieffektiva 
varor och tjänster bör energieffektiviteten 
hos en grupp av inköp som helhet ha 
företräde framför enskilda inköps 
energieffektivitet, med hänsyn tagen till 
den tekniska lämpligheten och den 
avsedda användningen.

Or. en

Ändringsförslag 73
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) I tekniska specifikationer och i
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter 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 myndigheter 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 
produktionsprocessen eller främjandet av
social integration för missgynnade 
personer eller medlemmar i sårbara 
grupper bland de personer som fått i 

(41) Med tanke på att metoderna för 
beräkning av livscykelkostnader ständigt 
utvecklas blir behovet av tekniska 
specifikationer och i tilldelningskriterier 
som avser en bestämd produktionsprocess, 
ett bestämt sätt att tillhandahålla tjänster 
eller en bestämd process för något annat 
stadium av en produkt eller tjänsts 
livscykel allt mindre, och dessa bör därför 
endast användas på områden där det 
ännu inte går att beräkna 
livscykelkostnader. De tekniska kraven 
ska alltid vara direkt kopplade till 
kontraktet. För att bättre integrera sociala 
hänsyn i offentlig upphandling kan 
upphandlande myndigheter 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 
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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. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter 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.

social integration av 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. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter 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.

Or. en

Motivering

Sociala egenskaper har ingen direkt koppling till den levererade kvaliteten, vilket gör att 
uppnåendet av de socialpolitiska målen bör vara en uppgift för socialpolitiken. Ett undantag 
kan göras för tillgängligheten för personer med funktionshinder, men arbetstagarskydd och 
liknande krav behöver inte vara uttryckliga, eftersom ekonomiska aktörer som inte uppfyller 
kraven i den sociala lagstiftningen på nationell och europeisk nivå inte får delta i offentliga 
upphandlingar. 

Ändringsförslag 74
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter 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 myndigheter 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 
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. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter även få lov att använda 
organisationens kvalifikationer och 

(41) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter 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 myndigheter även tillåtas att 
ta med dem i villkoren för kontraktets 
fullgörande 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 
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. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter även få lov att använda 
organisationens kvalifikationer och 
erfarenheten hos den personal som utsetts 
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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.

att fullgöra det berörda kontraktet som 
kriterium, eftersom detta kan påverka 
kvaliteten på fullgörandet av kontraktet och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

Or. es

Ändringsförslag 75
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter 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 myndigheter 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 
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 

(41) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter 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 direkt kopplade 
till kontraktet. För att bättre integrera 
sociala hänsyn i offentlig upphandling kan 
upphandlande myndigheter 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 
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 
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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. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter 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.

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. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter 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.

Or. en

Ändringsförslag 76
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) 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, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud 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. 

(43) 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, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna.
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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.

Or. en

Motivering

Sociala egenskaper har ingen direkt koppling till den levererade kvaliteten, vilket gör att 
uppnåendet av de socialpolitiska målen bör vara en uppgift för socialpolitiken.

Ändringsförslag 77
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) 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, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud 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 

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
koppling till kontraktets föremål och om de 
anges i meddelandet om upphandling, i det 
förhandsmeddelande som används som ett 
sätt att infordra anbud 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 
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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.

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. es

Ändringsförslag 78
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) 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, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud 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.

(43) 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, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
t.ex. 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.
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Or. en

Ändringsförslag 79
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Medlemsstaterna bör utse en enda 
nationell myndighet som ansvarar för 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling. Detta centrala 
organ bör ha förstahandsinformation i god 
tid, särskilt om olika problem med 
genomförandet av lagstiftningen om 
offentlig upphandling. Den bör kunna ge 
omedelbar återkoppling om hur politiken 
fungerar, om potentiella svagheter i den 
nationella lagstiftningen och praxisen och 
bidra till att hitta snabba lösningar och 
förbättringar av upphandlingsförfarandena. 
I syfte att effektivt kunna bekämpa 
korruption och bedrägerier bör detta
centrala organ och allmänheten dessutom 
ha möjlighet att få insyn i de slutna 
kontrakten. Kontrakt av högt värde bör 
därför överföras till tillsynsorganet, och 
berörda parter bör ha möjlighet att få 
tillgång till sådan dokumentation i den mån 
detta inte hotar legitima offentliga eller 
privata intressen.

(50) Medlemsstaterna bör utse nationella 
myndigheter som ansvarar för 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling. Dessa centrala 
organ bör ha förstahandsinformation i god 
tid, särskilt om olika problem med 
genomförandet av lagstiftningen om 
offentlig upphandling. De bör kunna ge 
omedelbar återkoppling om hur politiken 
fungerar, om potentiella svagheter i den 
nationella lagstiftningen och praxisen och 
bidra till att hitta snabba lösningar och 
förbättringar av upphandlingsförfarandena. 
I syfte att effektivt kunna bekämpa 
korruption och bedrägerier bör dessa
centrala organ och allmänheten dessutom 
ha möjlighet att få insyn i de slutna 
kontrakten. Kontrakt av högt värde bör 
därför överföras till tillsynsorganet, och 
berörda parter bör ha möjlighet att få 
tillgång till sådan dokumentation i den mån 
detta inte hotar legitima offentliga eller 
privata intressen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Skäl 55
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(55) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
med relevanta aktörer, såsom företrädare 
för lokala och regionala myndigheter, det 
civila samhället, intressenter etc., under 
sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 81
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) det civila samhället: den 
föreningsverksamhet som bedrivs i 
utrymmet mellan staten och marknaden, 
däri inbegripet individuellt arbete och den 
verksamhet som bedrivs av icke-statliga 
organisationer, frivilligorganisationer och 
fackliga organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 82
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) anbudssökande: en ekonomisk aktör 
som har ansökt om att få eller uppmanats 
att lämna anbud vid ett selektivt 
förfarande, ett förhandlat förfarande 
under konkurrens eller ett förhandlat 
förfarande utan föregående meddelande om 
upphandling, en konkurrenspräglad dialog 
eller i ett innovationspartnerskap.

(14) anbudssökande: en ekonomisk aktör 
som har ansökt om att få eller uppmanats 
att lämna anbud vid ett förhandlat 
förfarande utan föregående meddelande om 
upphandling, en konkurrenspräglad dialog 
eller i ett innovationspartnerskap.

Or. en

Motivering

En följd av att det selektiva förfarandet utgår och att det förhandlade förfarandet under 
konkurrens slås samman med den konkurrenspräglade dialogen.

Ändringsförslag 83
Henri Weber

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 platsen för 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. fr

Ändringsförslag 84
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22
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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, 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

Motivering

Att inbegripa transporter skulle både vara svårt och göra beräkningarna av 
livscykelkostnader besvärliga, varför effektiv användning av sådana beräkningar skulle kunna 
försvåras.

Ändringsförslag 85
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22a (nytt) och 22b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) socialt hållbar produktionsprocess: 
en produktionsprocess där 
byggentreprenader, tillhandahållande av 
tjänster eller varor sker i 
överensstämmelse med lagar, 
bestämmelser och normer om hälsa och 
säkerhet, social- och arbetsrätt, särskilt 
principen om likabehandling på 
arbetsplatsen.
(22b) principen om likabehandling på 
arbetsplatsen: iakttagande av relevanta 
arbetsvillkor, särskilt, lagar, bestämmelser 
och normer på hälso- och 
säkerhetsområdet, det social- och 
arbetsrättsrättsliga området som fastställts 
nationellt eller av unionen samt i 
kollektivavtal som är tillämpliga på den 
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plats där byggentreprenaden eller 
tillhandahållandet av tjänsterna eller 
varorna utförs.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 200 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

(c) 400 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

Or. en

Motivering

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Ändringsförslag 87
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 200 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 

(c) 400 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
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centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

Or. da

Ändringsförslag 88
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 400 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

Or. en

Motivering

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Ändringsförslag 89
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller kontrakt för 
byggentreprenader, varor och tjänster 
som understiger dessa tröskelvärden ska 
medlemsstaterna tillämpa nationella 
förfaranden för öppen konkurrens som 
säkerställer överensstämmelse med 
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principerna om likabehandling, icke-
diskriminering och öppenhet i fördraget.

Or. en

Motivering

Dagens tröskelvärden för kontrakt för varor och tjänster med lokala och regionala 
myndigheter bör höjas för att se till att kontrakten har ekonomiska värden som kan tilltala 
leverantörer i andra länder, och därmed har potential att verkligen förstärka den inre 
marknaden. De höjda tröskelvärdena bör emellertid inte medföra att kontrakt som 
understiger dessa värden inte blir föremål för offentlig upphandling, och medlemsstaterna 
bör därför åläggas att tillämpa nationella bestämmelser som möjliggör sådana 
upphandlingar.

Ändringsförslag 90
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Statliga upphandlande myndigheter är 
skyldiga att följa principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering och 
öppenhet vid tilldelning av kontrakt som 
på grund av sitt värde inte omfattas av 
detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 91
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det praktiska genomförandet av 
avtalen om offentlig upphandling (AMP),
som utgör en del av den rättsliga ramen 
för offentlig upphandling inom EU, 
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bygger på en tidigare bedömning av den 
korrekta tillämpningen av principen om 
faktisk ömsesidighet vad gäller att öppna 
marknader i EU och undertecknande 
tredjeländer. En sådan utvärdering av den 
faktiska ömsesidigheten ska även omfatta 
tredjeländer som inte undertecknat AMP 
och som har tillgång till den europeiska 
marknaden för offentlig upphandling.

Or. lt

Ändringsförslag 92
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den faktiska tillämpningen av WTO-
avtalet om offentlig upphandling inom 
ramen för unionens lagstiftning om 
offentlig upphandling förutsätter en 
förhandsutvärdering av om principen om 
substantiell ömsesidighet mellan unionen 
och avtalsslutande tredjeländer i 
öppnandet av marknaderna tillämpas 
korrekt. Bedömningen av om det finns en 
substantiell ömsesidighet gäller även för 
tredjeländer som inte är parter i WTO-
avtalet om offentlig upphandling men som 
har tillträde till marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Särskilda undantag på området 

posttjänster
1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
sådana offentliga kontrakt som 
huvudsakligen syftar till att ge en 
upphandlande myndighet möjlighet att 
tillhandahålla posttjänster och andra 
tjänster än posttjänster.
2. I denna artikel avses med
a) posttjänster: insamling, sortering, 
transport och överlämnande av 
postförsändelser. Detta inkluderar både 
tjänster som omfattas och tjänster som 
inte omfattas av bestämmelserna om 
samhällsomfattande tjänster i direktiv 
97/67/EG.
b) andra tjänster än posttjänster: tjänster 
som tillhandahålls på följande områden:
i) tjänster som innebär förvaltning av 
posttjänster (tjänster både före och efter 
försändelsen, t.ex. närservice),
ii) mervärdestjänster som har anknytning 
till och utförs helt och hållet med 
elektroniska medel (inbegripet säker 
elektronisk överföring av kodade 
dokument, adresshanteringstjänster och 
överföring av registrerad e-post),
iii) tjänster som gäller försändelser som 
inte innefattas i led i, t.ex. oadresserad 
direktreklam,
iv) finansiella tjänster enligt definitionen i 
CPV för referensnummer 66100000-1 till 
66720000-3 och i artikel 19 c inbegripet 
särskilt postanvisningar och 
postgirobetalningar,
v) filatelitjänster,
vi) logistiktjänster (tjänster där fysisk 
leverans och/eller magasinering 
kombineras med andra tjänster som inte 
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är posttjänster).

Or. en

Motivering

Eftersom sektorn för posttjänster är utsatt för verklig konkurrens till följd av att EU-
bestämmelserna om avreglering av denna sektor har genomförts, bör offentliga kontrakt på 
det området undantas från detta direktivs tillämpningsområde, i den mån dessa kontrakt 
huvudsakligen syftar till att ge den upphandlande myndigheten möjlighet att utöva vissa 
verksamheter inom sektorn för posttjänster.

Ändringsförslag 94
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 11 – 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 all sin 
verksamhet för den upphandlande 
myndighetens räkning eller för andra 
juridiska personers räkning som den 
upphandlande myndigheten utövar kontroll 
över.

Or. en

Motivering

Om juridiska personer tillåts utföra 10 % av sin verksamhet på den öppna marknaden finns 
risk för allvarlig snedvridning av konkurrensen och att små och medelstora företag 
förfördelas, särskilt på lokal nivå.

Ändringsförslag 95
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 

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

eller för andra juridiska personer som 
samma upphandlande myndigheter utövar 
kontroll över.

Or. en

Motivering

Om juridiska personer tillåts utföra 10 % av sin verksamhet på den öppna marknaden finns 
risk för allvarlig snedvridning av konkurrensen och att små och medelstora företag 
förfördelas, särskilt på lokal nivå.

Ändringsförslag 96
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna utövar inte någon 
verksamhet på den öppna marknaden som 
berörs av avtalet.

Or. en

Motivering

Om juridiska personer tillåts utföra 10 % av sin verksamhet på den öppna marknaden finns 
risk för allvarlig snedvridning av konkurrensen och att små och medelstora företag 
förfördelas, särskilt på lokal nivå.

Ändringsförslag 97
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För kontrakt som avser 
avfallsförbränning är andelarna i 
punkterna 1b, 3b och 4c i denna artikel 
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50 %.

Or. en

Motivering

Det finns en risk för att den nya formuleringen kan få skadliga effekter på 
avfallsförbränningen, som annars betraktas som ett miljövänligt sätt att hantera avfall.
Eftersom de lokala myndigheterna i en del medlemsstater enligt lag är skyldiga att hantera 
kommunalt avfall har de investerat stora summor i förbränningsanläggningar, investeringar 
som inte skulle ha varit kommersiellt gångbara. Med tröskelvärdet på 90 % skulle de tvingas 
upphandla avfallsförbränning trots att det inte finns något egentligt kommersiellt alternativ, 
med tanke på att den privata kapaciteten är liten.

Ändringsförslag 98
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Upphandlande myndigheter ska behandla 
ekonomiska aktörer enligt principerna om 
jämställdhet, icke-diskriminering, fri 
konkurrens och offentlighet samt 
dessutom förfara på ett öppet och 
proportionerligt sätt, samtidigt som en 
effektiv förvaltning av offentliga medel 
säkerställs.

Or. es

Ändringsförslag 99
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter ska behandla 
ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt samt förfara på 

Upphandlande myndigheter ska behandla 
ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt samt förfara på 
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ett öppet och proportionerligt sätt. ett öppet och proportionerligt sätt, och se 
till att offentliga medel används så 
effektivt som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 100
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

För att ekonomiska aktörer ska få lämna anbud på vissa kontrakt måste de redan i dag vara 
registrerade i enlighet med lagarna i sina hemländer. Därför måste man anta, och ömsesidigt 
erkänna, att de uppfyller relevanta och specifika krav på yrkesmässighet. Att begära in 
uppgifter om namnen på de personer som ska tillhandahålla det som kontraktet avser är ett 
oproportionerligt, onödigt och byråkratiskt krav som också strider emot företagens 
självbestämmanderätt. 

Ändringsförslag 101
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får göra användning av 
elektroniska medel obligatorisk i andra 
situationer än de som avses i artiklarna 32, 
33, 34, 35.2, 49.2 eller 51 i detta direktiv.

Medlemsstaterna får göra användning av 
elektroniska medel obligatorisk i andra 
situationer än de som avses i artiklarna 32, 
33, 34, 35.2, 49.2 eller 51 i detta direktiv, 
förutsatt att de inte utgör något 
oöverstigligt hinder för små och 
medelstora företag och mikroföretag.

Or. en

Ändringsförslag 102
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Otillåtet förfarande

Anbudssökande ska när förfarandet 
inleds lämna in en avtalsförsäkran om att 
de inte har och inte kommer att
a) påverka den upphandlande 
myndighetens beslutsprocess på ett 
otillbörligt sätt eller tillägna sig 
konfidentiella upplysningar som kan ge 
dem otillbörliga fördelar i 
upphandlingsförfarandet,
b) ingå avtal med andra anbudssökande 
och anbudsgivare i syfte att snedvrida 
konkurrensen,
c) avsiktligt lämna vilseledande uppgifter
som kan ha en väsentlig inverkan på 
beslut om undantag, urval eller 
tilldelning.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Ett system med servicecheckar

1. Upphandlande myndigheter kan 
använda sig av ett system med 
servicecheckar för offentliga tjänster i 
syfte att ge kunderna frihet att välja 
tjänsteleverantör. Den upphandlande 
myndigheten fastställer värdet på 
servicechecken samt för vilka tjänster den 
kan användas och av vilka kunder.
2. En upphandlande myndighet kan 
fastställa krav som tjänsteleverantören 
måste uppfylla för att få delta i systemet 
med servicecheckar. Dessa krav ska vara 
icke-diskriminerande och stå i proportion 
till föremålet för tjänsten. Alla 
tjänsteleverantörer som uppfyller kraven 
ska omfattas av systemen. Förteckningen 
över tjänsteleverantörer ska vara 
tillgänglig för allmänheten.
3. En upphandlande myndighet kan också 
välja vilka tjänsteleverantörer som ska 
omfattas av systemet med servicecheckar 
med hjälp av ett förfarande som anges i 
detta direktiv.
4. En kund kan välja någon av de 
tjänsteleverantörer som omfattas av 
systemet med servicecheckar eller avstå 
ifrån att använda systemet. 

Or. en

Motivering

I dagens ekonomiska läge behövs det nya effektiva verktyg för att hantera offentliga tjänster. 
Ett system med servicecheckar är ett sätt att göra det. Det är gynnsamt för små och 
medelstora företag eftersom det är mycket lätt att delta i det. Det ger medborgarna valfrihet, 
eftersom de kan välja tjänsteleverantör. Ett system med servicecheckar är givetvis positivt 
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också för myndigheterna, eftersom det är mycket lättare att införa ett sådant system än att 
göra en offentlig upphandling.

Ändringsförslag 104
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tillämpa 
innovationspartnerskap i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

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

Or. en

Ändringsförslag 105
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens i form av
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

Or. en

Motivering

Sammanslagning av det förhandlade förfarandet med konkurrens med den 
konkurrenspräglade dialogen i förenklingssyfte.

Ändringsförslag 106
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
den upphandlande myndigheten är omöjligt 
att tillämpa de tidsfrister som fastställs i 
andra stycket i punkt 1, får den fastställa en 
tidsfrist på minst 15 dagar från det datum 
då meddelandet om upphandling avsändes.

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
den upphandlande myndigheten är omöjligt 
att tillämpa de tidsfrister som fastställs i 
andra stycket i punkt 1, får den fastställa en 
tidsfrist på minst 25 dagar från det datum 
då meddelandet om upphandling avsändes.

En tidsfrist får inte förkortas på grund av 
brådska, om den upphandlande 
myndigheten själv är orsak till brådskan.

Or. de

Ändringsförslag 107
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den upphandlande myndigheten får 
minska den tidsgräns för mottagande av 
anbud som anges i andra stycket i punkt 1 
med fem dagar om den tillåter att anbuden 
skickas in med hjälp av elektroniska medel 
i enlighet med artikel 19.3–5.

4. Den upphandlande myndigheten får 
minska den tidsgräns för mottagande av 
anbud som 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 artikel 19.3–5.

Or. de

Ändringsförslag 108
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.
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Or. en

Motivering

Utgår i förenklingssyfte, eftersom förfarandet inte behövs. Om en upphandlande myndighet 
har genomfört ett öppet förfarande utan att erhålla några anbud eller några kvalificerade 
anbud kan den upphandlande myndigheten använda det förhandlade förfarandet utan 
föregående offentliggörande. Således gör de selektiva förfarandena regelverket mer 
komplicerat och mindre genomblickbart samtidigt som det begränsar konkurrensen i onödan.

Ändringsförslag 109
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

I förenklingssyfte bör artiklarna 27 och 28 slås samman till ett enda förfarande.

Ändringsförslag 110
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att sanktioner 
tillämpas om kravet på att upphandlande 
myndigheter förhåller sig neutrala inte 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 111
Jens Rohde
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Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökningar ska vara 30 dagar från 
och med den dag då meddelandet om 
upphandling avsändes.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökningar ska vara 40 dagar från 
och med den dag då meddelandet om 
upphandling avsändes.

Or. en

Motivering

Minimitidsfristen för mottagande av anbudsansökningar bör vara 40 dagar som i det öppna 
förfarandet, för att tillse att de administrativa bestämmelserna är så likartade som möjligt i 
olika förfaranden.

Ändringsförslag 112
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande får inte ändras under 
förhandlingarnas gång:
a) Beskrivningen av upphandlingen.
b) Den del av de tekniska 
specifikationerna där minimikraven 
anges.
c) Tilldelningskriterierna.

Or. en

Motivering

Flyttat från artikel 27 efter sammanslagningen av de båda förfarandena.

Ändringsförslag 113
Vicky Ford
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Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En konkurrenspräglad dialog får äga rum 
i successiva steg för att minska det antal 
lösningar som ska diskuteras under 
dialogen, på grundval av de 
tilldelningskriterier som anges i 
meddelandet om upphandling eller i det 
beskrivande dokumentet. Den 
upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling eller i det 
beskrivande dokumentet ange om den 
kommer att utnyttja denna möjlighet.

4. En konkurrenspräglad dialog får äga rum 
i successiva steg för att minska det antal 
lösningar som ska diskuteras under 
dialogen, på grundval av de 
tilldelningskriterier som anges i 
meddelandet om upphandling eller i det 
beskrivande dokumentet. Den 
upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling eller i det 
beskrivande dokumentet ange om den 
kommer att utnyttja denna möjlighet.

Or. en

Ändringsförslag 114
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Efter att ha förklarat dialogen avslutad 
och efter att ha informerat deltagarna om 
detta ska den upphandlande myndigheten 
uppmana dem att lämna sitt slutgiltiga 
anbud på grundval av den eller de 
lösningar som lagts fram och specificerats 
under dialogen. Dessa anbud ska innehålla 
alla de faktorer och villkor som är 
nödvändiga för projektets genomförande.

6. Efter att ha förklarat dialogen avslutad 
och efter att ha informerat deltagarna om 
detta ska den upphandlande myndigheten 
uppmana alla deltagare att lämna sitt 
slutgiltiga anbud på grundval av den eller 
de lösningar som lagts fram och 
specificerats under dialogen. Dessa anbud 
ska innehålla alla de faktorer och villkor 
som är nödvändiga för projektets 
genomförande.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med punkterna om konfidentialitet får inte alla anbudsgivare 
erbjuda samma lösning. Detta är särskilt viktigt för innovativa lösningar.
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Ändringsförslag 115
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När det gäller innovationspartnerskap får 
alla ekonomiska aktörer lämna in en 
ansökan om att delta efter ett meddelande 
om upphandling. Syftet med 
innovationspartnerskap är att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som därefter köps in, 
under förutsättning att de motsvarar 
överenskomna prestandanivåer och 
kostnader. En upphandlande myndighet 
bör tydligt beskriva eventuella 
immateriella rättigheter som den vill 
förvärva som ett resultat av kontraktet, 
antingen i förväg, som en del av 
meddelandet om upphandling, det 
beskrivande dokumentet eller inbjudan att 
bekräfta intresset, eller i ett senare skede 
som en del av kontraktsförehandlingarna. 

Or. en

Ändringsförslag 116
Vicky Ford, András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Upphandlande myndigheter bör inte 
avskärma marknaden genom att i förväg 
fastställa vilken innovativ lösning de 
önskar, utan snarare vara öppna för en 
mängd olika lösningar på ett givet 
problem, för att skapa incitament för de 
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mest nyskapande idéerna. 

Or. en

Ändringsförslag 117
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
eventuellt fram till dess att varan börjar 
tillverkas eller tjänsten börjar 
tillhandahållas. Partnerskapet ska ha 
mellanliggande mål som partnern i fråga 
ska uppfylla för utbetalning av ersättning 
genom lämpliga delbetalningar. Baserat på 
dessa mål kan den upphandlande 
myndigheten antingen besluta att 
upphandla för varje etapp för sig med 
möjlighet att ha olika partner under olika 
etapper eller upphandla för flera etapper 
med samma partner. Den upphandlande 
myndigheten kan också efter varje 
avslutad etapp besluta att avsluta 
partnerskapet och inleda ett nytt 
upphandlingsförfarande för den eller de 
återstående etapperna, under förutsättning 
att myndigheten har förvärvat berörda 
immateriella rättigheter eller på annat sätt 
överenskommit om ersättning med 
partnern eller partnerna.

Or. en

Ändringsförslag 118
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontraktet ska tilldelas i enlighet med de 
regler för ett förhandlat förfarande under 
konkurrens som anges i artikel 27.

Kontraktet ska tilldelas i enlighet med de 
regler för konkurrenspräglad dialog som 
anges i artikel 27.

Or. en

Motivering

Efter sammanslagning av artiklarna 27 och 28.

Ändringsförslag 119
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast de ekonomiska aktörer som bjuds in 
att delta av den upphandlande myndigheten 
efter en bedömning av de begärda 
uppgifterna får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande myndighetens bedömning 
inte kan tillgodoses genom befintliga 
lösningar. Det enda kriteriet för tilldelning 
av kontrakt ska vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i enlighet med 
artikel 66.1 a.

Endast de ekonomiska aktörer som bjuds in 
att delta av den upphandlande myndigheten 
efter en bedömning av de begärda 
uppgifterna får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande myndighetens bedömning 
finns. Det enda kriteriet för tilldelning av 
kontrakt ska vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i enlighet med 
artikel 66.1 a.

Or. en

Ändringsförslag 120
Jens Rohde

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

(c) Om varorna, byggentreprenaden eller 
tjänsterna endast kan tillhandahållas av 
en viss ekonomisk aktör, av något av 
följande skäl:

utgår

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.
(ii) Skydd av patent, upphovsmannarätt 
eller andra immateriella rättigheter.
(iii) Skydd av andra exklusiva rättigheter.
Detta undantag gäller endast när inget 
rimligt alternativ eller substitut finns och 
om avsaknaden av konkurrens inte beror 
på en konstgjord begränsning av 
upphandlingskriterierna.

Or. en

Motivering

Det öppna förfarandet ska vara standardförfarandet. Om det bara finns en ekonomisk aktör 
som kan leverera varorna, byggentreprenaden eller tjänsterna kan den upphandlande 
myndigheten ändå tillämpa detta förfarande i enlighet med punkt a. Denna bestämmelse kan 
å andra sidan skapa möjligheter att kringgå ett öppet förfarande.

Ändringsförslag 121
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om det rör sig om kompletterande 
leveranser som utförs av den ursprungliga 
varuleverantören och som syftar till 
antingen att delvis ersätta gängse 
varuleveranser eller anläggningar, eller till 
att utöka befintliga varuleveranser eller 
anläggningar, i de fall ett byte av 
varuleverantör skulle tvinga den 
upphandlande myndigheten att anskaffa 
materiel med andra tekniska egenskaper 

(b) Om det rör sig om kompletterande 
leveranser som utförs av den ursprungliga 
varuleverantören och som syftar till 
antingen att delvis ersätta gängse 
varuleveranser eller anläggningar, eller till 
att utöka befintliga varuleveranser eller 
anläggningar, i de fall ett byte av 
varuleverantör skulle tvinga den 
upphandlande myndigheten att anskaffa 
materiel med andra tekniska egenskaper 
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med åtföljande inkompatibilitet eller 
oproportionerliga tekniska svårigheter vid 
användning och underhåll. Löptiden för 
sådana kontrakt, liksom för återkommande 
kontrakt, får som regel inte överstiga tre år.

med åtföljande inkompatibilitet eller 
oproportionerliga tekniska svårigheter vid 
användning och underhåll. Löptiden för 
sådana kontrakt, liksom för återkommande 
kontrakt, får inte överstiga tre år från det 
att det ursprungliga kontraktet ingicks.

Or. en

Motivering

”Som regel” är ett alltför vagt uttryck, och om det ska vara möjligt att avvika från de tre 
åren, bör man åtminstone specificera utförligare villkor för när detta får ske.

Ändringsförslag 122
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tilldelning av kontrakt enligt ett 
dynamiskt inköpssystem ska en 
upphandlande myndigheten följa reglerna 
för selektiva förfaranden. Samtliga 
anbudsgivare som uppfyller 
urvalskriterierna ska få delta i systemet. 
Antalet anbudssökande som ska få delta i 
systemet får inte begränsas i enlighet med 
artikel 64.2. Alla meddelanden inom ramen 
för ett dynamiskt inköpssystem ska endast 
ske via elektroniska medel i enlighet med 
artikel 19.2–6.

2. För tilldelning av kontrakt enligt ett 
dynamiskt inköpssystem ska en 
upphandlande myndigheten följa reglerna 
för öppna förfaranden. Samtliga 
anbudsgivare som uppfyller 
urvalskriterierna ska få delta i systemet. 
Antalet anbudssökande som ska få delta i 
systemet får inte begränsas i enlighet med 
artikel 64.2. Alla meddelanden inom ramen 
för ett dynamiskt inköpssystem ska endast 
ske via elektroniska medel i enlighet med 
artikel 19.2–6.

Or. en

Motivering

Eftersom det selektiva förfarandet har strukits och för att garantera öppen och rättvis 
konkurrens mellan ekonomiska aktörer om tillgången till ett dynamiskt upphandlingssystem, 
bör man välja ut de ekonomiska aktörerna genom ett öppet förfarande.
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Ändringsförslag 123
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla anbudsgivare som har lämnat in 
godtagbara anbud ska samtidigt och med 
elektroniska medel bjudas in att delta i den 
elektroniska upphandlingen genom att från 
och med den angivna dagen och tidpunkten 
använda de anslutningar som anges i 
instruktionerna i inbjudan. Den 
elektroniska auktionen får genomföras 
under flera på varandra följande etapper. 
Den elektroniska auktionen får inte inledas 
tidigare än två arbetsdagar efter det att 
inbjudan har skickats ut.

Alla anbudsgivare som har lämnat in 
godtagbara anbud ska samtidigt och med 
elektroniska medel bjudas in att delta i den 
elektroniska upphandlingen genom att från 
och med den angivna dagen och tidpunkten 
använda de anslutningar som anges i 
instruktionerna i inbjudan. Den 
elektroniska auktionen får genomföras 
under flera på varandra följande etapper. 
Den elektroniska auktionen får inte inledas 
tidigare än fem arbetsdagar efter det att 
inbjudan har skickats ut.

Or. en

Motivering

Tidsperioderna skulle visserligen kunna förkortas, men två dagar framstår som lite för kort 
för att de ekonomiska aktörerna ska ha en rimlig chans att agera, särskilt små och medelstora 
företag, som i allmänhet har mindre personalresurser för offentlig upphandling.

Ändringsförslag 124
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
fastställa en lämplig tidsperiod mellan 
meddelandet och insamlingen av uppgifter.

Den upphandlande myndigheten ska 
fastställa en lämplig tidsperiod på minst 
fem arbetsdagar mellan meddelandet och 
insamlingen av uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska ingå 
i upphandlingsdokumenten. Det ska anges 
vilka funktioner som byggentreprenader, 
varor eller tjänster ska fylla.

Or. en

Motivering

Samtliga ändringsförslag som rör artikel 40 syftar till att få de upphandlande myndigheterna 
att inrikta sig på den funktion som ett visst kontrakt ska fylla. På så vis bör marknaden 
öppnas för så många ekonomiska aktörer som möjligt samt för innovativa lösningar. 
Naturligtvis kan man även lägga till mer specifika tekniska krav för att vägleda och förklara 
den upphandlande myndighetens behov. Vissa ändringsförslag syftar dessutom till att 
ytterligare klargöra kommissionens förslag om att tekniska krav inte får användas på ett sätt 
som begränsar konkurrensen.

Ändringsförslag 126
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 40 – 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 2.22.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 127
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – 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.

Mer detaljerade egenskaper när det gäller
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 får 
anges som vägledning men får inte 
innebära att någon ekonomisk aktör 
utesluts från upphandlingsförfarandet.

Or. en

Motivering

Samtliga ändringsförslag som rör artikel 40 syftar till att få de upphandlande myndigheterna 
att inrikta sig på den funktion som ett visst kontrakt ska fylla. På så vis bör marknaden 
öppnas för så många ekonomiska aktörer som möjligt samt för innovativa lösningar. 
Naturligtvis kan man även lägga till mer specifika tekniska krav för att vägleda och förklara 
den upphandlande myndighetens behov. Vissa ändringsförslag syftar dessutom till att 
ytterligare klargöra kommissionens förslag om att tekniska krav inte får användas på ett sätt 
som begränsar konkurrensen.

Ändringsförslag 128
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tekniska specifikationer kan också, 
vid behov, inkludera krav som avser

Or. lt
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Ändringsförslag 129
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1a – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) resultat, bland annat miljö- och 
klimatresultat samt resultat i samband 
med socialt hållbara 
produktionsprocesser,

Or. lt

Ändringsförslag 130
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1a – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) livscykelegenskaper,

Or. lt

Ändringsförslag 131
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
 Artikel 40 – punkt 1a – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) socialt hållbara produktionsprocesser,

Or. lt

Ändringsförslag 132
Zigmantas Balčytis
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Förslag till direktiv
 Artikel 40 – punkt 1a – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) organisering av samt kvalifikationer 
och erfarenheter för den personal som 
utses för att genomföra det aktuella 
avtalet,

Or. lt

Ändringsförslag 133
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
 Artikel 40 – punkt 1a – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) säkerhet eller dimensioner, inklusive 
förfaranden som rör kvalitetssäkring, 
terminologi, symboler, provnings- och 
kontrollmetoder, förpackning, märkning 
och etikettering samt bruksanvisningar,

Or. lt

Ändringsförslag 134
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
 Artikel 40 – punkt 1a – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) regler som avser konstruktion och 
prissättning, villkor för provning, 
inspektion och godkännande av arbeten 
och konstruktionsmetoder eller tekniska 
lösningar samt alla andra tekniska villkor 
som den upphandlande myndigheten kan 
föreskriva enligt allmänna eller särskilda 
förordningar för de slutförda arbetena 
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och de material eller delar som ingår.

Or. lt

Ändringsförslag 135
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar rättsligt bindande 
nationella tekniska regler, i den 
utsträckning som de är förenliga med 
unionsrätten, ska de tekniska 
specifikationerna vara utformade på något 
av följande sätt:

3. Utan att det påverkar rättsligt bindande 
nationella tekniska regler, i den 
utsträckning som de är förenliga med 
unionsrätten, ska de tekniska 
specifikationerna vara utformade på 
följande sätt:

Or. en

Motivering

Samtliga ändringsförslag som rör artikel 40 syftar till att få de upphandlande myndigheterna 
att inrikta sig på den funktion som ett visst kontrakt ska fylla. På så vis bör marknaden 
öppnas för så många ekonomiska aktörer som möjligt samt för innovativa lösningar. 
Naturligtvis kan man även lägga till mer specifika tekniska krav för att vägleda och förklara 
den upphandlande myndighetens behov. Vissa ändringsförslag syftar dessutom till att 
ytterligare klargöra kommissionens förslag om att tekniska krav inte får användas på ett sätt 
som begränsar konkurrensen.

Ändringsförslag 136
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – 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 

(b) I syfte att skapa överensstämmelse 
med prestanda- eller funktionskraven får 
hänvisningar dessutom göras till de 
tekniska specifikationerna och i 
prioritetsordning till sådana nationella 
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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”.

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”.

Or. en

Motivering

Samtliga ändringsförslag som rör artikel 40 syftar till att få de upphandlande myndigheterna 
att inrikta sig på den funktion som ett visst kontrakt ska fylla. På så vis bör marknaden 
öppnas för så många ekonomiska aktörer som möjligt samt för innovativa lösningar. 
Naturligtvis kan man även lägga till mer specifika tekniska krav för att vägleda och förklara 
den upphandlande myndighetens behov. Vissa ändringsförslag syftar dessutom till att 
ytterligare klargöra kommissionens förslag om att tekniska krav inte får användas på ett sätt 
som begränsar konkurrensen.

Ändringsförslag 137
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – 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.

utgår

Or. en



AM\904833SV.doc 83/138 PE491.205v01-00

SV

Motivering

Samtliga ändringsförslag som rör artikel 40 syftar till att få de upphandlande myndigheterna 
att inrikta sig på den funktion som ett visst kontrakt ska fylla. På så vis bör marknaden 
öppnas för så många ekonomiska aktörer som möjligt samt för innovativa lösningar. 
Naturligtvis kan man även lägga till mer specifika tekniska krav för att vägleda och förklara 
den upphandlande myndighetens behov. Vissa ändringsförslag syftar dessutom till att 
ytterligare klargöra kommissionens förslag om att tekniska krav inte får användas på ett sätt 
som begränsar konkurrensen.

Ändringsförslag 138
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – 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.

utgår

Or. en

Motivering

Samtliga ändringsförslag som rör artikel 40 syftar till att få de upphandlande myndigheterna 
att inrikta sig på den funktion som ett visst kontrakt ska fylla. På så vis bör marknaden 
öppnas för så många ekonomiska aktörer som möjligt samt för innovativa lösningar. 
Naturligtvis kan man även lägga till mer specifika tekniska krav för att vägleda och förklara 
den upphandlande myndighetens behov. Vissa ändringsförslag syftar dessutom till att 
ytterligare klargöra kommissionens förslag om att tekniska krav inte får användas på ett sätt 
som begränsar konkurrensen.

Ändringsförslag 139
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4
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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. De tekniska specifikationerna får 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”.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”om det inte motiveras av föremålet för upphandlingen” behövs inte eftersom 
”exceptionella omständigheter” redan är reglerade i direktivet. Det bör alltså strykas för att 
klargöra huvudregeln att tekniska specifikationer inte får innehålla uppgifter om särskilt 
framställningsförfarande, patent etc.

Ändringsförslag 140
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en upphandlande myndighet väljer 
att i enlighet med punkt 3a 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 

6. Om en upphandlande myndighet väljer 
att i enlighet med punkt 3b utforma 
tekniska specifikationer, 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 141
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om upphandlande myndigheter 
fastställer miljömässiga eller sociala 
egenskaper eller andra egenskaper för 
byggentreprenader, tjänster eller varor när 
det gäller prestanda- eller funktionskrav i 
enlighet med artikel 40.3a, 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 myndigheter 
fastställer miljömässiga egenskaper för 
byggentreprenader, tjänster eller varor när 
det gäller prestanda- eller funktionskrav i 
enlighet med artikel 40.3a, får den kräva att 
dessa byggentreprenader, varor eller 
tjänster är märkta på ett särskilt sätt, 
förutsatt att samtliga följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Miljömässiga egenskaper kan ingå i offentliga kontrakt eftersom de har direkt samband med 
kvaliteten på den byggentreprenad, tjänst eller vara som tillhandahålls. Sociala egenskaper 
har inget direkt samband med kvaliteten på arbetet, och sociala politiska mål bör därför 
uppnås genom socialpolitiken.

Ändringsförslag 142
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 143
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett märke uppfyller kraven i 
leden b–d i punkt 1, men även omfattar 
andra krav som inte är kopplade till 
föremålet för upphandling, får den 
upphandlande myndigheten fastställa 
tekniska specifikationer genom 
hänvisning till detaljerade specifikationer, 
eller vid behov delar av dessa, för märket, 
som är relevanta för kontraktsföremålet 
och är lämpliga för att definiera 
egenskaperna hos kontraktsföremålet.

utgår

Or. en

Motivering

Att ett märke uppfyller fler krav eller kriterier än nödvändigt ska inte leda till ytterligare 
dokumentationskrav.

Ändringsförslag 144
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 145
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa 
anbud Den ska i meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse, ange huruvida den 
godkänner alternativa anbud eller inte. 
Om detta inte anges är alternativa anbud 
inte tillåtna.

1. En upphandlande myndighet måste
tillåta anbudsgivare att lägga fram 
alternativa anbud.

Or. de

Ändringsförslag 146
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa 
anbud Den ska i meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan att 
bekräfta intresse, ange huruvida den 
godkänner alternativa anbud eller inte. Om 
detta inte anges är alternativa anbud inte 
tillåtna.

1. En upphandlande myndighet får tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa 
anbud. Den ska i meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan att 
bekräfta intresse, ange huruvida den 
godkänner alternativa anbud eller inte. En 
upphandlande myndighet får inte förkasta 
alternativa anbud som kan visa sig 
uppfylla funktionskraven i kontraktet.

Or. en

Motivering

Alternativa anbud bör tillåtas och det framstår som orimligt att utesluta alternativa 
anbudsgivare. Att delta i en offentlig upphandling är resurskrävande både för den 
upphandlande myndigheten och för de ekonomiska aktörerna. De senare skulle inte ödsla 
personalresurser och finansiella resurser på ett anbud, om de inte trodde att deras lösning 
skulle uppfylla behoven i kontraktet.

Ändringsförslag 147
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet som tillåter 
alternativa anbud ska i 
upphandlingsdokumenten ange vilka 
minimikrav som gäller för alternativa 
anbud och eventuella särskilda villkor som 
gäller för redovisningen av anbuden. Om 
alternativa utföranden är tillåtna ska den 
upphandlande myndigheten också se till att 
de valda tilldelningskriterierna på lämpligt 
sätt kan tillämpas såväl på alternativa 
anbud som på anbud som inte utgör 
alternativ.

2. En upphandlande myndighet ska i 
upphandlingsdokumenten ange vilka 
minimikrav som gäller för alternativa 
anbud och eventuella särskilda villkor som 
gäller för redovisningen av anbuden. Den 
upphandlande myndigheten ska också se 
till att de valda tilldelningskriterierna på 
lämpligt sätt kan tillämpas både på 
alternativa anbud som uppfyller dessa 
minimikrav och på anbud som inte utgör 
alternativ.
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Or. de

Ändringsförslag 148
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid offentlig upphandling av varor och 
tjänster får en upphandlande myndighet 
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 
offentligt varukontrakt, eller ett 
varukontrakt och inte ett offentligt 
tjänstekontrakt.

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

Or. de

Ändringsförslag 149
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enligt med artikel 5, ska myndigheten 
särskilt motivera detta

1. I syfte att öka konkurrensen och hjälpa 
små och medelstora företag att få tillgång 
till offentliga upphandlingar kan 
offentliga kontrakt delas upp i enhetliga 
eller olikartade delar, såvida inte den 
upphandlande myndigheten anser det 
olämpligt att dela upp kontraktet i en viss 
upphandling.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att uppmuntra den upphandlande myndigheten att dela upp kontrakt i delar, så 
att det blir lättare för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Det 
bör däremot inte vara ett krav att dela upp kontrakt, eftersom den upphandlande myndigheten 
då kanske skulle dela upp avtal som den inte borde ha delat upp. Så sker ofta i exempelvis 
bygg- och IT-kontrakt. Det skulle också vara svårt att i praktiken ange storleken och värdet 
på kontraktsdelarna.

Ändringsförslag 150
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt 
med artikel 5, ska myndigheten särskilt 
motivera detta

1. Offentliga kontrakt ska delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt 
med artikel 5, ska myndigheten särskilt 
motivera detta

Or. en

Ändringsförslag 151
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

En upphandlande myndighet bör inte kunna bestämma om lednings- och ägarstrukturer i 
privata företag. Om ett kontrakt inte kan delas upp utan att så sker, bör man dra slutsatsen att 
det inte är lämpligt att dela upp kontraktet.

Ändringsförslag 152
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet bör med 
hjälp av ett förhandsmeddelande informera 
om planerade upphandlingar snarast 
möjligt efter varje budgetårs början. Dessa 
meddelanden ska innehålla den 
information som anges i bilaga VI del B 
avsnitt I. De ska publiceras antingen av 
kommissionen eller på den upphandlade 
enhetens upphandlarprofil i enlighet med 
punkt 2 b i bilaga IX. Om den 
upphandlande myndigheten offentliggör ett 
förhandsmeddelande på sin 
upphandlarprofil ska den skicka ett 
meddelande om att ett förhandsmeddelande 
har offentliggjorts på en upphandlarprofil i 
enlighet med punkt 3 i bilaga IX.

1. En upphandlande myndighet ska med 
hjälp av ett förhandsmeddelande informera 
om planerade upphandlingar snarast 
möjligt efter varje budgetårs början. Dessa 
meddelanden ska innehålla den 
information som anges i bilaga VI del B 
avsnitt I. De ska publiceras antingen av 
kommissionen eller på den upphandlade 
enhetens upphandlarprofil i enlighet med 
punkt 2 b i bilaga IX. Om den 
upphandlande myndigheten offentliggör ett 
förhandsmeddelande på sin 
upphandlarprofil ska den skicka ett 
meddelande om att ett förhandsmeddelande 
har offentliggjorts på en upphandlarprofil i 
enlighet med punkt 3 i bilaga IX.

Or. es

Ändringsförslag 153
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens får lokala 

2. När det gäller konkurrenspräglad 
dialog får lokala eller regionala 



PE491.205v01-00 92/138 AM\904833SV.doc

SV

eller regionala upphandlande myndigheter 
använda ett förhandsmeddelande som ett 
meddelande om upphandling i enlighet 
med artikel 24.2, förutsatt att meddelandet 
uppfyller samtliga följande krav:

upphandlande myndigheter använda ett 
förhandsmeddelande som ett meddelande 
om upphandling i enlighet med 
artikel 24.2, förutsatt att meddelandet 
uppfyller samtliga följande krav:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är i överensstämmelse med strykningen av artiklarna 26 och 27.

Ändringsförslag 154
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det ska anges att kontraktstilldelning 
kommer att ske genom selektivt eller 
förhandlat förfarande under konkurrens
och att intresserade ekonomiska aktörer ska 
anmäla sitt intresse skriftligt.

(b) Det ska anges att kontraktstilldelning 
kommer att ske genom konkurrenspräglad 
dialog och att intresserade ekonomiska 
aktörer ska anmäla sitt intresse skriftligt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är i överensstämmelse med strykningen av artiklarna 26 och 27.

Ändringsförslag 155
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 47 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla upphandlande myndigheter får
använda ett meddelande om upphandling 
för alla förfaranden. De ska innehålla de 
uppgifter som anges i den relevanta delen 
av bilaga VI del C och ska offentliggöras i 

Alla upphandlande myndigheter ska
använda ett meddelande om upphandling 
för alla förfaranden. De ska innehålla de 
uppgifter som anges i den relevanta delen 
av bilaga VI del C och ska offentliggöras i 
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enlighet med artikel 49. enlighet med artikel 49.

Or. es

Ändringsförslag 156
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid selektiva förfaranden, förfaranden 
för konkurrenspräglad dialog,
innovationspartnerskap och förhandlade 
förfaranden under konkurrens ska den 
upphandlande myndigheten samtidigt och 
skriftligt inbjuda alla utvalda 
anbudssökande att lämna anbud eller vid 
en konkurrenspräglad dialog, att delta i 
dialogen.

1. Vid förfaranden för konkurrenspräglad 
dialog och innovationspartnerskap ska den 
upphandlande myndigheten samtidigt och 
skriftligt inbjuda alla utvalda 
anbudssökande att lämna anbud eller vid 
en konkurrenspräglad dialog, att delta i 
dialogen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är i överensstämmelse med strykningen av artiklarna 26 och 27.

Ändringsförslag 157
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet 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 likvärdigt 
sätt uppfyller de skyldigheter som unionen 
har fastställts på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 

2. En upphandlande myndighet ska besluta 
att inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet om det är uppenbart
att anbudet inte uppfyller de skyldigheter 
på det social- och arbetsrättsliga området 
och i miljölagstiftningen som fastställts av 
unionen eller nationellt eller i 
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miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

kollektivavtal som är tillämpliga på den 
plats där byggentreprenaden eller 
tillhandahållandet av tjänsterna eller 
varorna utförs eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

Or. fr

Ändringsförslag 158
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet får ägna 
uppmärksamhet åt små och medelstora 
företag. 

Or. fr

Ändringsförslag 159
Henri Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Deltagande i utnyttjande av 
människohandel och barnarbete i den 
mening som avses i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/36/EU av den 
5 april 2011 om förebyggande och 
bekämpande av människohandel, om 
skydd av dess offer 1.
_____________
1 EUT L 101, 15.4.2011, s. 1.

Or. fr
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Ändringsförslag 160
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Lagstiftningen i anbudssökandens 
eller anbudsgivarens hemstat medför att 
principen om ömsesidighet i handeln, som 
skulle göra det möjligt för alla europeiska 
företag att lämna anbud vid offentlig 
upphandling i den staten, inte respekteras. 

Or. fr

Ändringsförslag 161
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En upphandlande myndighet får utesluta 
varje ekonomisk aktör från deltagande i en 
offentlig upphandling om något av följande 
villkor är uppfyllt:

3. En upphandlande myndighet ska
utesluta varje ekonomisk aktör från 
deltagande i en offentlig upphandling om 
något av följande villkor är uppfyllt:

Or. fr

Ändringsförslag 162
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om en överträdelse av de 

(a) Om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om en överträdelse av de 
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skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning och nationell lagstiftning på 
det social- och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen och i kollektivavtal 
som är tillämpliga på den plats där 
byggentreprenaden eller tjänsten utförs
eller i de internationella sociala eller 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XI. Överensstämmelse med 
unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om den upphandlande myndigheten 
har kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

(a) Om den upphandlande myndigheten 
kan bevisa en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 164
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den ekonomiska aktören kommer 
från ett tredjeland som inte öppnar sina 
egna offentliga upphandlingar för 
företagen i EU.

Or. en

Ändringsförslag 165
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om den upphandlande myndigheten på 
något sätt kan styrka att en ekonomisk 
aktör har gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen.

(c) Om den upphandlande myndigheten 
kan lägga fram bevis för att en ekonomisk 
aktör har gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen.

Or. en

Ändringsförslag 166
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En upphandlande myndighet ska 
utesluta varje ekonomisk aktör från 
deltagande i en offentlig upphandling om 
något av villkoren i punkterna 1, 2 eller 3 
i denna artikel uppfylls av en 
underleverantör som den ekonomiska 
aktören föreslår i enlighet med artikel 71.

Or. fr
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Ändringsförslag 167
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) efterlevnad av gällande regler och 
normer på hälso- och säkerhetsområdet, 
det social- och arbetsrättsliga området 
som fastställts nationellt och av unionen 
samt i kollektivavtal som tillämpas på den 
plats där byggentreprenaden eller 
tillhandahållandet av tjänsterna eller 
varorna utförs.

Or. fr

Ändringsförslag 168
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De upphandlande myndigheterna ska 
begränsa eventuella villkor för deltagande 
till sådana villkor som är lämpliga för att se 
till att anbudssökanden eller anbudsgivaren 
har den rättsliga och finansiella förmåga 
samt att de besitter den kommersiella och 
tekniska kunskap som krävs för att utföra 
det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav 
ska ha samband med och vara strikt 
proportionerliga till kontraktsföremålet, 
med hänsyn till behovet av att garantera 
verklig konkurrens.

De upphandlande myndigheterna ska 
begränsa eventuella villkor för deltagande 
till sådana villkor som är lämpliga för att se 
till att anbudssökanden eller anbudsgivaren 
har den rättsliga och finansiella förmåga 
samt att de besitter den kommersiella och 
tekniska kunskap som krävs för att utföra 
det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav 
ska ha en direkt anknytning till och vara 
strikt proportionerliga till 
kontraktsföremålet, med hänsyn till 
behovet av att garantera verklig 
konkurrens.

Or. es
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Ändringsförslag 169
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De upphandlande myndigheterna ska 
begränsa eventuella villkor för deltagande 
till sådana villkor som är lämpliga för att se 
till att anbudssökanden eller anbudsgivaren 
har den rättsliga och finansiella förmåga 
samt att de besitter den kommersiella och 
tekniska kunskap som krävs för att utföra 
det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav 
ska ha samband med och vara strikt 
proportionerliga till kontraktsföremålet, 
med hänsyn till behovet av att garantera 
verklig konkurrens.

De upphandlande myndigheterna ska 
begränsa eventuella villkor för deltagande 
till sådana villkor som är lämpliga för att se 
till att anbudssökanden eller anbudsgivaren 
har den rättsliga och finansiella förmåga 
samt att de besitter den kommersiella och 
tekniska kunskap som krävs för att utföra 
det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav 
ska ha direkt samband med och vara strikt 
proportionerliga till kontraktsföremålet, 
med hänsyn till behovet av att garantera 
verklig konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 170
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den myndighet som utfärdar passet ska 
inhämta relevanta uppgifter direkt från de 
behöriga myndigheterna, förutom när detta 
är förbjudet enligt nationella bestämmelser 
om skydd av personuppgifter.

3. Den myndighet som utfärdar passet ska
inhämta relevanta uppgifter direkt från de 
behöriga myndigheterna, förutom när detta 
är förbjudet enligt nationella bestämmelser 
om skydd av personuppgifter och om 
uppgifterna inte kan inhämtas från någon 
annan än den ekonomiska aktören. I 
sådana fall måste den ekonomiska 
aktören lämna uppgifterna till 
myndigheten för att få ett 
upphandlingspass.

Or. en
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Ändringsförslag 171
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det europeiska upphandlingspasset ska 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter som ett bevis på att de villkor 
för deltagande som omfattas av passet är 
uppfyllda och det får inte ifrågasättas utan 
motivering. En motivering kan vara att 
passet är över sex månader gammalt.

4. Det europeiska upphandlingspasset ska 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter som ett bevis på att de villkor 
för deltagande som omfattas av passet är 
uppfyllda och det får inte ifrågasättas utan 
motivering. En motivering kan vara att 
passet är över tolv månader gammalt.

Or. en

Motivering

Upphandlingspasset kan vara ett viktigt redskap för att minska de administrativa 
kostnaderna, men giltighetstiden bör förlängas, eftersom sex månader framstår som orimligt 
kort tid och det skulle bli för dyrt för de ekonomiska aktörerna, särskilt för små och 
medelstora företag, att få sina pass förnyade två gånger om året.

Ändringsförslag 172
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 61 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvalitetssäkrings- och 
miljöledningsstandarder

Kvalitetssäkrings- och 
miljöledningsstandarder samt normer för 

social styrning

Or. fr

Ändringsförslag 173
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En upphandlande myndighet får 
kräva uppvisande av intyg utfärdat av ett 
oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören och dennes eventuella 
underleverantörer iakttar gällande regler 
och normer på hälso- och 
säkerhetsområdet, det social- och 
arbetsrättsliga området som fastställts 
nationellt och av unionen samt i 
kollektivavtal som tillämpas på den plats 
där byggentreprenaden eller 
tillhandahållandet av tjänsterna eller 
varorna utförs.

Or. fr

Ändringsförslag 174
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats som bevis på 
att de kvalitets- och miljöstandarder som 
avses i denna artikel är uppfyllda.

3. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats som bevis på 
att de kvalitets- och miljöstandarder samt 
sociala normer som avses i punkterna 1 
och 2 i denna artikel är uppfyllda.

Or. fr

Ändringsförslag 175
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller de kriterier för ekonomisk 
och finansiell ställning som anges i 
artikel 56.3 och de kriterier för teknisk 
kunskap och yrkeskunskap som anges i 
artikel 56.4, får en ekonomisk aktör vid 
behov och i ett visst kontrakt utnyttja andra 
enheters kapacitet, oberoende av den 
rättsliga arten av förbindelserna mellan 
aktören och dessa enheter. I detta fall ska
aktören bevisa för den upphandlande 
myndigheten att han eller hon kommer att 
förfoga över de resurser som är nödvändiga 
för fullgörandet av kontraktet, exempelvis 
genom att lägga fram ett åtagande från 
enheterna i fråga rörande detta. När det 
gäller ekonomisk och finansiell ställning 
kan den upphandlande myndigheten 
begära att den ekonomiska aktören och 
dessa andra enheter hålls solidariskt 
ansvariga för verkställandet av kontraktet.

1. När det gäller de kriterier för ekonomisk 
och finansiell ställning som anges i 
artikel 56.3 och de kriterier för teknisk 
kunskap och yrkeskunskap som anges i 
artikel 56.4, får en ekonomisk aktör vid 
behov och i ett visst kontrakt utnyttja andra 
enheters kapacitet, oberoende av den 
rättsliga arten av förbindelserna mellan 
aktören och dessa enheter. I detta fall ska 
aktören bevisa för den upphandlande 
myndigheten att han eller hon kommer att 
förfoga över de resurser som är nödvändiga 
för fullgörandet av kontraktet, exempelvis 
genom att lägga fram ett åtagande från 
enheterna i fråga rörande detta.

Or. de

Ändringsförslag 176
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller kontrakt avseende 
byggentreprenader, tjänstekontrakt och 
monterings- och installationsarbeten 
inom ramen för ett varukontrakt, får den 
upphandlande myndigheten kräva att 
vissa kritiska uppgifter ska utföras direkt 
av anbudsgivaren eller om anbud lämnas 
in av en grupp av ekonomiska aktörer i 
enlighet med artikel 6, en deltagare i 
gruppen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 177
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller kontrakt avseende 
byggentreprenader, tjänstekontrakt och 
monterings- och installationsarbeten 
inom ramen för ett varukontrakt, får den 
upphandlande myndigheten kräva att 
vissa kritiska uppgifter ska utföras direkt 
av anbudsgivaren eller om anbud lämnas 
in av en grupp av ekonomiska aktörer i 
enlighet med artikel 6, en deltagare i 
gruppen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 178
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Det är ett proportionerligt och onödigt hinder att en ekonomisk aktör först måste vara 
rättsligt registrerad i en medlemsstat i enlighet med kraven för relevant sektor/yrke. I och med 
att man inför upphandlingspasset bör det dessutom inte vara nödvändigt att tillämpa 
ytterligare förteckningar som utarbetats i de olika medlemsstaterna. Detta riskerar att minska 
konkurrensen och skapa nya hinder på den inre marknaden.
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Ändringsförslag 179
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens samt i
konkurrenspräglad dialog och 
innovationspartnerskap får den 
upphandlande myndigheten begränsa 
antalet anbudssökande som uppfyller 
urvalskriterierna som den kommer att 
inbjuda att lämna anbud eller att delta i en 
dialog, under förutsättning att det finns 
tillräckligt många kvalificerade 
anbudssökande.

1. Vid konkurrenspräglad dialog och 
innovationspartnerskap får den 
upphandlande myndigheten begränsa 
antalet anbudssökande som uppfyller 
urvalskriterierna som den kommer att 
inbjuda att lämna anbud eller att delta i en 
dialog, under förutsättning att det finns 
tillräckligt många kvalificerade 
anbudssökande.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av sammanslagningen av förhandlade förfaranden under 
konkurrens och konkurrenspräglad dialog.

Ändringsförslag 180
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid selektivt förfarande ska det lägsta 
antalet vara fem. Vid förhandlat 
förfarande under konkurrens och i den 
konkurrenspräglade dialogen och 
innovationspartnerskap ska det lägsta 
antalet vara tre. Under alla omständigheter 
ska antalet anbudssökande vara tillräckligt 
stort för att verklig konkurrens ska kunna 
garanteras.

2. Vid konkurrenspräglad dialog ska det 
lägsta antalet vara sex, och i 
innovationspartnerskap ska det lägsta 
antalet vara tre. Under alla omständigheter 
ska antalet anbudssökande vara tillräckligt 
stort för att verklig konkurrens ska kunna 
garanteras.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är en följd av sammanslagningen av förhandlade förfaranden under 
konkurrens och konkurrenspräglad dialog. Dessutom bör konkurrenspräglad dialog ha fler 
än tre anbudsökande som minsta antal, eftersom detta förfarande syftar till att ge flexibilitet, 
inte till att begränsa konkurrensen. För innovationspartnerskap framstår antalet tre som 
rimligare, eftersom marknaden torde vara mindre för stora kontrakt inom forskning och 
utveckling.

Ändringsförslag 181
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

(a) det bästa förhållandet mellan kvalitet 
och pris,

Or. en

Ändringsförslag 182
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 183
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 184
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

I artikel 53 i det befintliga direktivet används ordet ”pris” i stället för ”kostnad”. Detta 
ordval bör behållas, eftersom det ger bättre rättslig klarhet när det gäller de två alternativen, 
alltså antingen ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” eller ”det lägsta priset”. På så 
vis kan det första kriteriet tillämpas när kontraktsföremålet är mer komplext och det totala 
priset underförstått innebär en större mängd kostnader. Det senare bör fortfarande finnas 
som alternativ för den upphandlande myndigheten vid köp av standardvaror och 
standardtjänster.

Ändringsförslag 185
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

utgår
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Or. en

Motivering

Struket på grund av ändringen av artikel 66.1 första stycket leden a och b.

Ändringsförslag 186
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

utgår

Or. en

Motivering

I artikel 53 i det befintliga direktivet används ordet ”pris” i stället för ”kostnad”. Detta 
ordval bör behållas, eftersom det ger bättre rättslig klarhet när det gäller de två alternativen, 
alltså antingen ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” eller ”det lägsta priset”. 
Livscykelkostnad bör ingå i beräkningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Ändringsförslag 187
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris när det gäller synnerligen 
standardiserade produkter eller genom en 
analys av kostnadseffektivitet, exempelvis 
en analys av livscykelkostnader på de 
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villkor som anges i artikel 67.

Or. en

Ändringsförslag 188
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris eller kostnader i den mening 
som avses i punkt 1 b första stycket 
omfatta andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

2. När den upphandlande myndigheten
fastställer vilket anbud som ger det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris
enligt punkt 1 a ska den tillämpa de olika 
kriterier som är kopplade till föremålet för 
det offentliga kontraktet i fråga. Dessa 
kriterier ska förutom livscykelkostnad i den 
mening som avses i punkt 1 b 
första stycket omfatta andra kriterier som 
är kopplade till kontraktsföremålet i fråga, 
till exempel

Or. en

Motivering

Anpassat till ändringen av artikel 66.1 första stycket leden a och b.

Ändringsförslag 189
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
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kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris eller kostnader i den mening 
som avses i punkt 1 b första stycket
omfatta andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris omfatta andra kriterier som är 
kopplade till kontraktsföremålet i fråga, till 
exempel

Or. en

Ändringsförslag 190
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris eller kostnader i den mening 
som avses i punkt 1 b första stycket 
omfatta andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
direkt kopplade till föremålet för det 
offentliga kontraktet i fråga. Dessa kriterier 
ska förutom pris eller kostnader i den 
mening som avses i punkt 1 b 
första stycket omfatta andra kriterier som 
är direkt kopplade till kontraktsföremålet i 
fråga, till exempel

Or. en

Ändringsförslag 191
Vicky Ford, András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär,

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär, bland annat ytterligare 
innovativa lösningar utöver de 



PE491.205v01-00 110/138 AM\904833SV.doc

SV

minimikrav som anges i meddelandet om 
upphandling, i det beskrivande 
dokumentet eller i inbjudan att bekräfta 
intresse,

Or. en

Ändringsförslag 192
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär,

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, energieffektivitet, 
formgivning för alla användningsområden, 
miljöegenskaper och innovativ karaktär,

Or. en

Ändringsförslag 193
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär,

(a) livscykelkostnad och kvalitet, 
inbegripet tekniska fördelar, estetiska och 
funktionella egenskaper, tillgänglighet, 
formgivning för alla användningsområden, 
miljöegenskaper och innovativ karaktär,

Or. en

Motivering

I artikel 53 i det befintliga direktivet används ordet ”pris” i stället för ”kostnad”. Detta 
ordval bör behållas, eftersom det ger bättre rättslig klarhet när det gäller de två alternativen, 
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alltså antingen ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” eller ”det lägsta priset”. 
Livscykelkostnad bör ingå i beräkningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Ändringsförslag 194
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) den socialt hållbara 
produktionsprocessen,

Or. fr

Ändringsförslag 195
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelsen står i strid med företagens rätt att leda sin verksamhet.
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Ändringsförslag 196
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) kontraktets inverkan när det gäller 
hållbar utveckling i alla skeden av 
livscykeln. Denna inverkan behöver inte 
omräknas i pengar om det kriterium som 
tillämpas är förenligt med punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 197
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) det specifika lokala ursprunget för 
tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
eller i något annat skede i deras livscykel 
under iakttagande av principerna i 
fördragen.

Or. fr

Ändringsförslag 198
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 3



AM\904833SV.doc 113/138 PE491.205v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna får föreskriva att 
tilldelningen av vissa typer av kontrakt ska 
grundas på det anbud som ger det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris 
enligt vad som avses i punkterna 1 a och 2.

Or. en

Ändringsförslag 199
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelningskriterierna får inte medföra 
en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande myndigheten. 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 myndigheten ska på 
grundval av de uppgifter och bevis som har 
lämnats av anbudsgivarna effektivt 
kontrollera om anbuden uppfyller 
tilldelningskriterierna.

4. Tilldelningskriterierna får inte medföra 
en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande myndigheten. De 
tilldelningskriterier som används för att 
fastställa vilket anbud som ger det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris 
måste

a) vara kopplade till kontraktsföremålet,
b) garantera effektiv konkurrens, och
c) kompletteras med krav som gör det 
möjligt att effektivt kontrollera de 
uppgifter som lämnas av anbudsgivarna.

Den upphandlande myndigheten ska på 
grundval av de uppgifter och bevis som har 
lämnats av anbudsgivarna effektivt 
kontrollera om anbuden uppfyller 
tilldelningskriterierna.

Or. en
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Ändringsförslag 200
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 201
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 202
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Externa kostnader är svåra att beräkna, och dessutom bör livscykelkostnader inte medföra 
nya hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden.

Ändringsförslag 203
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria.This kind of 
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proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Ändringsförslag 204
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Innan ett anbud förkastas måste den 
upphandlande myndigheten begära att de 
berörda ekonomiska aktörerna lämnar 
skriftliga förklaringar till varje enskild 
post i anbudet, om anbuden till ett visst 
kontrakt framstår som onormalt låga i 
förhållande till åtagandet.

Or. de

Ändringsförslag 205
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 69 – 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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 206
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led b
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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. de

Ändringsförslag 207
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 208
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 209
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) efterlevnad av gällande regler och 
normer på hälso- och säkerhetsområdet, 
det social- och arbetsrättsliga området 
som fastställts nationellt och av unionen 
samt i kollektivavtal som tillämpas på den 
plats där byggentreprenaden eller 
tillhandahållandet av tjänsterna eller 
varorna ska utföras,

Or. fr

Ändringsförslag 210
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) andra aspekter som ger tillräcklig 
förklaring till de onormalt låga 
kostnaderna i anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 211
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den upphandlande myndigheten ska 
kontrollera de uppgifter som lämnats i 
samråd med anbudsgivaren. Den får 
endast förkasta anbudet när bevisen inte 
motiverar de låga priser eller avgifter som 
tas ut, med hänsyn till de faktorer som 
avses i punkt 3.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 212
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 213
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om en upphandlande myndighet 
fastställer att ett anbud är onormalt lågt på 
grund av att anbudsgivaren har fått statligt 
stöd, ska anbudet förkastas såvida inte
anbudsgivaren inom den rimliga tidsfrist 
som fastställs av den upphandlande 
myndigheten kan bevisa att det berörda 
stödet är förenligt med den inre marknaden 
i den mening som avses i artikel 107 i 
fördraget. Om den upphandlande 
myndigheten förkastar ett anbud under 
dessa omständigheter, ska den underrätta 
kommissionen om detta.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att man endast undantagsvis bör ha anbudsgivare 
med statligt stöd och då endast om det är förenligt med artikel 107 i EU-fördraget.

Ändringsförslag 214
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
bevis och dokument som uppvisats med 
avseende på de uppgifter som anges i 
punkt 3.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 215
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att särskilda villkor endast är tillåtna om de har 
direkt betydelse för byggentreprenader, varor eller tjänster i kontraktet.

Ändringsförslag 216
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71 utgår
Underentreprenad

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet 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.
2. Medlemsstaterna får på begäran från 
en underleverantör och när kontraktets 
art så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande myndigheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören 
för tjänster, varor eller byggentreprenader 
som har tillhandahållits till 
huvudleverantören. I ett sådant fall ska 
medlemsstaterna införa lämpliga 
mekanismer för att huvudleverantören 
ska kunna bestrida felaktiga betalningar. 
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.
3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om den huvudsakliga ekonomiska 
aktörens ansvar.

Or. en
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Motivering

Den anbudsgivare som vinner upphandlingen bär ansvaret och det är denna ekonomiska 
aktörs rättighet att organisera tillhandahållandet av föremålet för kontraktet.

Ändringsförslag 217
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71 utgår
Underentreprenad

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet 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.
2. Medlemsstaterna får på begäran från 
en underleverantör och när kontraktets 
art så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande myndigheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören 
för tjänster, varor eller byggentreprenader 
som har tillhandahållits till 
huvudleverantören. I ett sådant fall ska 
medlemsstaterna införa lämpliga 
mekanismer för att huvudleverantören 
ska kunna bestrida felaktiga betalningar. 
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.
3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om den huvudsakliga ekonomiska 
aktörens ansvar.

Or. de

Ändringsförslag 218
Eija-Riitta Korhola
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Förslag till direktiv
Artikel 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71 utgår
Underentreprenad

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet 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.
2. Medlemsstaterna får på begäran från 
en underleverantör och när kontraktets 
art så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande myndigheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören 
för tjänster, varor eller byggentreprenader 
som har tillhandahållits till 
huvudleverantören. I ett sådant fall ska 
medlemsstaterna införa lämpliga 
mekanismer för att huvudleverantören 
ska kunna bestrida felaktiga betalningar. 
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.
3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om den huvudsakliga ekonomiska 
aktörens ansvar.

Or. en

Motivering

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.
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Ändringsförslag 219
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet 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 åläggs
anbudsgivaren att i anbudet ange för den 
upphandlande myndigheten hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås.

Or. fr

Ändringsförslag 220
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska begränsa en 
underleverantörs möjlighet att lägga ut en 
del av den byggentreprenad eller det 
tillhandahållande av tjänster eller varor 
som ska utföras till tre på varandra 
följande underentreprenadsnivåer.

Or. fr

Ändringsförslag 221
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

betalningarna ska ske omgående till 
underleverantören för tjänster, varor eller 
byggentreprenader som har tillhandahållits 
till huvudleverantören, om

a) den upphandlande myndigheten helt 
eller delvis har fullgjort sitt åtagande 
gentemot huvudleverantören,
b) den upphandlande myndigheten anser 
att tjänsterna, varorna eller 
byggentreprenaderna är fullständigt 
tillhandahållna, eller
c) underleverantören, trots att denne 
angett en lämplig tidsfrist gentemot 
huvudleverantören, inte har informerats 
de omständigheter som avses i led a och b.

Or. de

Ändringsförslag 222
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 223
Alejo Vidal-Quadras
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Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 224
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 74 utgår
Tilldelning av kontrakt för sociala tjänster 

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

Or. de

Motivering

Nuvarande uppdelning i A- och B-tjänster bör kvarstå med de respektive konsekvenser som 
detta får.
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Ändringsförslag 225
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 75 utgår
Offentliggörande av meddelanden

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

Or. de

Motivering

Det aktuella rättsläget med uppdelning i A- och B-tjänster bör kvarstå. Av konsekvensskäl bör 
alltså artikel 75 strykas.

Ändringsförslag 226
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 76a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76a
Miljövänlig offentlig upphandling

1. Kommissionen och övriga 
EU-institutioner likväl som andra 
offentliga myndigheter på nationell nivå 
bör, utan att det strider mot EU:s och 
medlemsstaternas lagstiftning och 
ekonomiska kriterier, eftersträva att 
främja den mest energieffektiva 
kontorsutrustningen och endast köpa 
kontorsutrustning som uppfyller minst 
samma energieffektivitetskrav som i de 
gemensamma 
Energy Star-specifikationerna, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 106/2008 av 
den 15 januari 2008.
2. Upphandlande myndigheter som ingår 
upphandlingskontrakt som omfattas av 
detta direktiv bör endast upphandla varor 
som uppfyller kriterierna för de högsta 
prestandanivåerna enligt de särskilda 
genomförandeåtgärderna i 
Energimärkningsdirektivet 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/30/EU av den 19 maj 2010).
3. Om en upphandlande myndighet väljer 
varor med en lägre prestandanivå än vad 
som anges i leden a och b i denna artikel, 
ska beslutet motiveras särskilt med 
hänsyn till den totala livscykelkostnaden 
för kontraktet.
4. Medlemsstaterna ska se till att 
offentliga organ som köper varor, system, 
tjänster och byggnader med hög 
energieffektivitet, på grundval av en 
analys av en hel livscykel i enlighet med 
artikel 67. Vid köp eller hyrning av en 
samling eller kategori av varor, system, 
tjänster eller byggnader ska den samlade 
energieffektiviteten, utan att det påverkar 
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artikel 5 i energieffektivitetsdirektivet, gå 
före energieffektiviteten hos ett enskilt 
inköp, med hänsyn tagen till den tekniska 
lämpligheten och den avsedda 
användningen.

Or. en

Motivering

Det är uppenbart att offentlig upphandling som omfattas av detta direktiv bör vara förenlig 
med EU:s klimat- och energieffektivitetsmål samt med EU-lagstiftningen om energimärkning 
och Energy Star-specifikationerna. Vi föreslår att direktivet ska ha en oberoende rättslig 
grund för energieffektivitet, eftersom detta ger en enklare och starkare ansats än om man 
hänvisar till ett mandat för parlamentets utskott för energifrågor, forskning och energi eller 
ett direktiv som håller på att förhandlas fram.

Ändringsförslag 227
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Juryn ska vara sammansatt uteslutande av 
fysiska personer som är oberoende i 
förhållande till deltagarna i 
projekttävlingen. Om det krävs särskilda 
yrkeskvalifikationer av deltagarna i en 
projekttävling ska minst en tredjedel av 
ledamöterna i juryn ha dessa eller 
likvärdiga kvalifikationer.

Juryn ska vara sammansatt uteslutande av 
fysiska personer som är oberoende i 
förhållande till deltagarna i 
projekttävlingen. Om det krävs särskilda 
yrkeskvalifikationer av deltagarna i en 
projekttävling ska minst en tredjedel av 
ledamöterna i juryn ha dessa eller 
likvärdiga kvalifikationer. Jämställdhet 
mellan kvinnor och män bör eftersträvas i 
juryns sammansättning.

Or. en

Ändringsförslag 228
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 83
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska i enlighet med rådets 
direktiv 89/665/EEG se till att detta 
direktiv tillämpas korrekt i enlighet med
det befintliga systemet för granskning av 
upphandlande myndigheters beslut.

Or. de

Ändringsförslag 229
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 230
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 231
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 232
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 84a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84a
Kommissionen ska före slutet av 2013 
lägga fram en rapport om skillnaderna i 
administrationen av kontrakt som 
underskrider de fastställda tröskelvärdena
i artikel 12, särskilt när det gäller sådana 
tjänster som hittills har tillhört kategorin 
B-tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 233
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de
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Ändringsförslag 234
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 235
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 87 – 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 
hjälpa företag.

2. För att ge ekonomiska aktörer, särskilt 
för små och medelstora företag och det 
civila samhället, bättre tillgång till 
offentlig upphandling och för att göra det 
lättare att förstå bestämmelserna i detta 
direktiv, ska medlemsstaterna se till att det 
går att få lämpligt stöd, bland annat på 
elektronisk väg eller via befintliga nätverk 
för att hjälpa företag. Stödet omfattar även 
gemensamma anbud från flera olika 
aktörer.

Or. en
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Ändringsförslag 236
Kent Johansson

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för offentliga 
upphandlingskontrakt, som inrättades 
genom rådets beslut 71/306/EEG. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011. Jämställdhet mellan kvinnor 
och män ska främjas i kommitténs 
sammansättning.

Or. en

Ändringsförslag 237
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över de ekonomiska 
effekterna på den inre marknaden av 
tillämpningen av de tröskelvärden som 
fastställs i artikel 4 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 4 och avge en rapport om 
detta till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2015.

Or. de

Ändringsförslag 238
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – led 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 239
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Identifiering av den ekonomiska 
aktören.

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

Or. en

Motivering

Ökad standardisering av informationen när det gäller formaliteter om den ekonomiska 
aktören i upphandlingsdokument kommer att bidra till att minska transaktionskostnaderna 
överlag och ändå inte påverka konkurrensen, eftersom denna information endast är av vikt 
för att avgöra om anbudsgivaren är pålitlig och inte i valet mellan olika anbud.
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Ändringsförslag 240
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Beskrivning av företaget: 
etableringsår, företagsform, ägare, 
styrelseledamöter, branschkod, kort 
beskrivning av företagets huvudsakliga 
tjänster och/eller produktion.

Or. en

Motivering

Ökad standardisering av informationen när det gäller formaliteter om den ekonomiska 
aktören i upphandlingsdokument kommer att bidra till att minska transaktionskostnaderna 
överlag och ändå inte påverka konkurrensen, eftersom denna information endast är av vikt 
för att avgöra om anbudsgivaren är pålitlig och inte i valet mellan olika anbud.

Ändringsförslag 241
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Intyg på att den ekonomiska aktören 
har fullgjort sina skyldigheter när det 
gäller skatteinbetalningar och 
socialförsäkringssystem i enlighet med 
lagstiftningen i de enskilda 
medlemsstaterna etc.

Or. en

Motivering

Ökad standardisering av informationen när det gäller formaliteter om den ekonomiska 
aktören i upphandlingsdokument kommer att bidra till att minska transaktionskostnaderna 
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överlag och ändå inte påverka konkurrensen, eftersom denna information endast är av vikt 
för att avgöra om anbudsgivaren är pålitlig och inte i valet mellan olika anbud.

Ändringsförslag 242
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Viktiga ekonomiska indikatorer för 
den ekonomiska aktören under de tre 
senaste redovisningsåren: 
bruttoomsättning, rörelseresultat före 
finansiella intäkter och kostnader samt 
kapitaltäckningskvot. Ett nystartat företag 
uppfyller detta krav om uppgifter från 
start till nutid tas med i 
upphandlingspasset.

Or. en

Motivering

Ökad standardisering av informationen när det gäller formaliteter om den ekonomiska 
aktören i upphandlingsdokument kommer att bidra till att minska transaktionskostnaderna 
överlag och ändå inte påverka konkurrensen, eftersom denna information endast är av vikt 
för att avgöra om anbudsgivaren är pålitlig och inte i valet mellan olika anbud.

Ändringsförslag 243
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Viktiga organisatoriska indikatorer 
för den ekonomiska aktören: 
genomsnittligt antal anställda de senaste 
tre åren och antal anställda i slutet av 
föregående år. Ett nystartat företag 
uppfyller detta krav om uppgifter från 
start till nutid tas med i 
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upphandlingspasset.

Or. en

Motivering

Ökad standardisering av informationen när det gäller formaliteter om den ekonomiska 
aktören i upphandlingsdokument kommer att bidra till att minska transaktionskostnaderna 
överlag och ändå inte påverka konkurrensen, eftersom denna information endast är av vikt 
för att avgöra om anbudsgivaren är pålitlig och inte i valet mellan olika anbud.

Ändringsförslag 244
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Upphandlingspasset kan vara ett viktigt redskap för att sänka de administrativa kostnaderna, 
men giltighetstiden bör förlängas, eftersom sex månader framstår som orimligt kort tid och 
det skulle bli för dyrt för de ekonomiska aktörerna, särskilt för små och medelstora företag, 
att få sina pass förnyade två gånger om året.

Ändringsförslag 245
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga XVI – rad 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 246
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Bilaga XVI – rad 8a (ny) och 8b (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

från 74110000-3 till 74114000-1 Juridiska tjänster

Övriga tjänster

Or. en


