
AM\909951SV.doc PE494.576v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

2011/0438(COD)

24.7.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG
57 - 194

Förslag till yttrande
Ramona Nicole Mănescu
(PE492.617v01-00)

Offentlig upphandling

Förslag till direktiv
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))



PE494.576v01-00 2/76 AM\909951SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\909951SV.doc 3/76 PE494.576v01-00

SV

Ändringsförslag 57
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1, 62 och 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 14, 45,2, 53.1, 62 och 114 samt 
protokoll 26 till det direktivet,

Or. en

Motivering

Direktivet är i behov av en tydlig social dimension och således en utvidgad rättslig grund.

Ändringsförslag 58
Heide Rühle

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 
Europeiska unionens fördrag, 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 samt om fördelningen av 
befogenheter så som anges i artikel 14.1 i 
EUF-fördraget och protokoll nr 26. EU:s 
förordning om offentlig upphandling bör 
respektera de offentliga myndigheternas 
stora frihet när de fullgör sina 
allmännyttiga uppgifter. För offentliga 
kontrakt över ett visst värde bör dock 
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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

Motivering

Anpassas till de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 59
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin12

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 

(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 göra det möjligt för 
anbudssökanden att bättre använda 
offentlig upphandling som stöd för 
hållbar utveckling som är förenlig med 
rättigheter i arbetslivet och sociala 
rättigheter samt andra gemensamma 
samhälleliga mål och således göra 
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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.

användningen av offentliga medel 
effektivare, för att garantera bästa möjliga 
resultat då det gäller kostnadseffektivitet
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 förenkla 
unionens bestämmelser om offentlig 
upphandling, särskilt när det gäller den 
metod som används för att uppnå de 
hållbara mål som ska vara en väsentlig 
del av 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. en

Motivering

Regionerna i Europa utformar sina individuella strategier för att skapa tillväxt och 
utveckling, för att bygga samhällen för alla och för att öka sin attraktionskraft som platser för 
människor att leva och arbeta. Därför måste reglerna för offentlig upphandling tillåta lokala 
och regionala myndigheter att använda upphandling som ett verktyg för att genomdriva
socialpolitik, underlätta hållbar tillväxt och utveckling och bevara och skydda miljön.

Ändringsförslag 60
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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, underlätta tillgången för små 
och medelstora företag till 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. ro

Ändringsförslag 61
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Detta direktiv säkrar verkställandet 
av rådets direktiv 2001/23/EG om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter, i syfte att garantera 
respekten för reglerna om lika 
konkurrensvillkor och skydd av 
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arbetstagare vid överlåtelse av ett företag. 
I synnerhet rätten att kräva att 
arbetstagare överlåts till den juridiska 
enhet som övertar företaget.

Or. en

Ändringsförslag 62
Iosif Matula

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Även om de inte nödvändigtvis leder 
till korrupta handlingar finns det hög risk 
för att faktiska, potentiella eller förmodade 
intressekonflikter på ett otillbörligt sätt 
påverkar offentliga upphandlingsbeslut, 
vilket snedvrider konkurrensen och
äventyrar likabehandling av 
anbudsgivarna. Därför bör effektiva 
mekanismer införas för att förhindra, 
upptäcka och avhjälpa intressekonflikter.

(6) Även om de inte nödvändigtvis leder 
till korrupta handlingar finns det hög risk 
för att faktiska, potentiella eller förmodade 
intressekonflikter på ett otillbörligt sätt 
påverkar offentliga upphandlingsbeslut, 
vilket snedvrider konkurrensen, äventyrar 
likabehandling av anbudsgivarna och 
försenar genomförandet av de offentliga 
upphandlingsförfarandena. Därför bör 
effektiva mekanismer införas för att 
förhindra, upptäcka och avhjälpa 
intressekonflikter och för att avskaffa 
hindren för deras genomförande.

Or. ro

Ändringsförslag 63
Petru Constantin Luhan

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 

(7) Olagliga affärsmetoder som tillämpas 
av deltagare i ett upphandlingsförfarande, 
exempelvis försök att otillbörligt påverka 
beslutsprocessen eller träffa 
överenskommelser med andra 
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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.

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 
från såväl detta som efterföljande 
upphandlingsförfaranden inom EU om 
deras försäkran visar sig vara osann.

Or. ro

Ändringsförslag 64
Petru Constantin Luhan

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 
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 

(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 
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 



AM\909951SV.doc 9/76 PE494.576v01-00

SV

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.

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. Med hänsyn till 
gränsöverskridande offentlig upphandling 
är det på samma sätt viktigt att förtydliga 
de immaterialrättsliga aspekterna.

Or. ro

Ändringsförslag 65
Iosif Matula

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, genomföra 
åtgärder för att uppmuntra små och 
medelstora företags deltagande 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. ro
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Ändringsförslag 66
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alltför stränga krav på ekonomisk 
och finansiell kapacitet utgör ofta ett 
omotiverat hinder för små och medelstora 
företags deltagande i offentlig 
upphandling. Upphandlande myndigheter 
bör därför inte få lov att kräva att 
ekonomiska aktörer minst ska ha en 
omsättning som överskrider tre gånger det 
uppskattade kontraktsvärdet. I väl 
motiverade fall kan dock högre krav 
tillämpas. Sådana omständigheter kan 
vara att fullgörandet av kontraktet är 
förknippat med högre risk eller att det är 
av avgörande betydelse att kontraktet 
fullgörs i tid och korrekt, t.ex. därför att 
det utgör en nödvändig förutsättning för 
fullgörandet av andra kontrakt.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 67
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Många ekonomiska aktörer, inte minst 
små och medelstora företag, anser att 
kravet på att lägga fram ett mängd intyg 
eller andra handlingar avseende 
uteslutnings- eller urvalskriterier medför en 
administrativ börda som är ett stort hinder 
för deras deltagande i offentlig 
upphandling. En begränsning av sådana 
krav, t.ex. genom egen försäkran, kan leda 
till en betydande förenkling som både 

(32) Många ekonomiska aktörer, inte minst 
små och medelstora företag, anser att 
kravet på att lägga fram ett mängd intyg 
eller andra handlingar avseende 
uteslutnings- eller urvalskriterier medför en 
administrativ börda som är ett stort hinder 
för deras deltagande i offentlig 
upphandling. En begränsning av sådana 
krav, t.ex. genom egen försäkran, kan leda 
till en betydande förenkling som både 
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upphandlande myndigheter och 
ekonomiska aktörer vinner på. Den 
anbudsgivare som myndigheten har 
beslutat att tilldela kontraktet bör dock vara 
skyldig att tillhandahålla relevanta bevis, 
och de upphandlande myndigheterna bör 
inte teckna kontrakt med anbudsgivare som 
inte kan göra detta. Ytterligare förenkling 
kan uppnås genom standardiserade 
dokument, t.ex. det europeiska 
upphandlingspasset, som bör erkännas av 
alla upphandlande myndigheter och som 
alla ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, bör uppmuntras att 
använda eftersom deras administrativa 
börda i sådana fall kan minskas betydligt.

upphandlande myndigheter och 
ekonomiska aktörer vinner på. Den 
anbudsgivare som myndigheten har 
beslutat att tilldela kontraktet bör dock vara 
skyldig att tillhandahålla relevanta bevis, 
och de upphandlande myndigheterna bör 
inte teckna kontrakt med anbudsgivare som 
inte kan göra detta. Det är nödvändigt att 
införa standardiserade dokument, t.ex. det 
europeiska upphandlingspasset, som bör 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter och som alla ekonomiska 
aktörer, särskilt små och medelstora 
företag, bör uppmuntras att använda 
eftersom deras administrativa börda i 
sådana fall kan minskas betydligt.

Or. ro

Ändringsförslag 68
Heide Rühle

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 bestämma lämpliga kvalitetsnormer 

(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 samtidigt som man garanterar 
att upphandlande myndigheter får kräva
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.
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genom att använda tekniska 
specifikationer eller villkor för 
fullgörande av kontraktet.

Or. en

Motivering

Det huvudsakliga förfarandet ska alltid vara att få bästa värde för pengarna eller med andra 
ord det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Det finns inget behov av ett andra krav, 
så som lägsta kostnader, då priskravet ingår i det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt.

Ändringsförslag 69
Jens Nilsson

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) Upphandlande myndigheter bör 
fastställa de tilldelningskriterier som ska 
tillämpas vid utvärderingen av anbuden för 
att avgöra vilket som representerar det 
bästa förhållandet mellan kvalitet, 
miljömässigt och socialt ansvar, och pris. 
Fastställandet av dessa kriterier beror på 
föremålet för upphandlingen eller 
föremålet för produktionen, eftersom 
kriterierna bör göra det möjligt att 
utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålen för 
upphandlingen och produktionen, enligt 
definitionen i de tekniska 
specifikationerna, samt att utvärdera 
förhållandet mellan kvalitet och pris för 
varje anbud. Det är viktigt att säkerställa 
verklig och rättvis konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

Or. en
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Motivering

Kriteriet att beakta livscykeln bör uppgraderas att innefatta mervärdet av socialt och 
miljömässigt ansvar vid sidan av bästa värde för pengarna.

Ändringsförslag 70
Jens Nilsson

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 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 

(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 eller produktionen av föremålet 
för kontraktet. För att bättre integrera 
sociala hänsyn i offentlig upphandling kan 
upphandlande myndigheter även tillåtas att 
ta med dem i tilldelningskriterierna för de 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt mest 
fördelaktiga anbudsegenskaperna avseende 
arbetsvillkoren. De upphandlande 
myndigheterna får kräva att det tas fram 
intyg/märken som utarbetats av 
oberoende organ och som styrker att den 
ekonomiska aktören följer regler och 
normer om hälsa och säkerhet samt 
social- och arbetsrättsliga bestämmelser 
som fastställts i lagstiftning på unionsnivå 
och nationell nivå och i kollektivavtal som 
gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
tillhandahålls.
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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

Hänvisningen till utstationeringsdirektivet är inte nödvändig. Om den ska ingå borde också 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om tillfälligt 
arbete ingå.

Ändringsförslag 71
Iosif Matula

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Anbud som förefaller vara onormalt 
låga i förhållande till byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna kan vara baserade 
på tekniska, ekonomiska eller rättsligt 
osunda antaganden eller förfaranden. För 
att förhindra eventuella nackdelar under 
fullgörandet av kontraktet bör 
upphandlande myndigheter vara skyldiga 
att begära en förklaring till det pris som tas 
ut om en anbudsgivares anbud betydligt 
underskrider de priser som andra 
anbudsgivare begär. Om anbudsgivaren 

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

inte kan ge en tillfredsställande förklaring 
bör den upphandlande myndigheten ha rätt 
att förkasta anbudet. Förkastandet bör vara 
obligatoriskt i de fall då den upphandlande 
myndigheten har fastställt att det onormalt 
låga priset beror på att unionens tvingande 
lagstiftning på social-, arbets- eller 
miljöområdet inte följs eller att 
bestämmelser i internationell arbetsrätt 
åsidosätts. För att avskräcka från 
missbruk bör de behöriga myndigheterna 
ha befogenhet att utesluta anbudsgivare 
som upprepade gånger lämnar anbud med 
onormalt låga priser.

Or. ro

Ändringsförslag 72
Jens Nilsson

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, 

(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 eller 
produktionen 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 
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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.

arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
särskilt ILO-konvention 94, 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

Genom detta ändringsförslag understryks vikten av ILO-konvention 94 om arbetsklausuler 
(offentlig upphandling), som specifikt reglerar offentlig upphandling. EU måste förplikta sig 
att uppfylla ILO:s normer.

Ändringsförslag 73
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Utvärderingen visade att 
medlemsstaterna inte genomgående och 
systematiskt övervakar genomförandet och 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling. Detta har en negativ effekt på 
det korrekta genomförandet av 
bestämmelser som följer av dessa direktiv, 
vilket medför betydande kostnader och 
osäkerhet. Flera medlemsstater har utsett 
ett nationellt centralt organ som handlägger 
frågor om offentlig upphandling, men de 
uppgifter som sådana organ har anförtrotts 
varierar betydligt mellan medlemsstaterna. 
Tydligare, mer konsekventa och 
tillförlitliga övervaknings- och 
kontrollmekanismer skulle öka kunskapen 
om hur upphandlingsreglerna fungerar, 
förbättra rättssäkerheten för företag och 
upphandlande myndigheter och bidra till 
att skapa lika villkor. Sådana mekanismer 
skulle kunna fungera som verktyg för att på 
ett tidigt stadium upptäcka och lösa 

(49) Utvärderingen visade att 
medlemsstaterna inte främjar och inte 
genomgående och systematiskt övervakar 
genomförandet och tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling. Detta 
har en negativ effekt på det korrekta 
genomförandet av bestämmelser som följer 
av dessa direktiv, vilket medför betydande 
kostnader och osäkerhet. Flera 
medlemsstater har utsett ett nationellt 
centralt organ som handlägger frågor om 
offentlig upphandling, men de uppgifter 
som sådana organ har anförtrotts varierar 
betydligt mellan medlemsstaterna. 
Tydligare, mer konsekventa och 
tillförlitliga informations-, övervaknings-
och kontrollmekanismer skulle öka 
kunskapen om hur upphandlingsreglerna 
fungerar, förbättra rättssäkerheten för 
företag och upphandlande myndigheter och 
bidra till att skapa lika villkor. Sådana 
mekanismer skulle kunna fungera som 
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problem, inte minst för projekt som 
samfinansierias av unionen, och identifiera 
strukturella brister. Det finns ett särskilt 
stort behov av att samordna dessa 
mekanismer för att säkerställa konsekvent 
tillämpning, kontroll och övervakning av 
politiken för offentlig upphandling, samt 
systematiskt utvärdera resultaten av 
upphandlingspolitiken i hela unionen.

verktyg för att på ett tidigt stadium 
förebygga, upptäcka och lösa problem, inte 
minst för projekt som samfinansieras av 
unionen, och identifiera strukturella brister. 
Det finns ett särskilt stort behov av att 
samordna dessa mekanismer för att 
säkerställa konsekvent tillämpning, 
kontroll och övervakning av politiken för 
offentlig upphandling, samt systematiskt 
utvärdera resultaten av 
upphandlingspolitiken i hela unionen.

Or. ro

Ändringsförslag 74
Iosif Matula

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 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 och bör 
rekommendera förfaranden som bör 
följas vid bestridande av anbud i samband 
med 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 
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dokumentation i den mån detta inte hotar 
legitima offentliga eller privata intressen.

Or. ro

Ändringsförslag 75
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 76
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Vidare bör kommissionen och 
medlemsstaterna regelbundet genomföra 
utbildnings- och 
medvetandehöjandekampanjer och delta i 
samråd med regionala och lokala 
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myndigheter, små och medelstora företag 
och andra berörda parter, för att 
garantera ett välinformerat deltagande i 
offentliga upphandlingar, minska 
felfrekvensen och utveckla den 
nödvändiga expertkunskapen hos de 
upphandlande myndigheterna vid lokala 
och regionala förvaltningar för att 
genomföra innovativa 
upphandlingsförfaranden.

Or. ro

Ändringsförslag 77
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv är inköp eller andra former 
av anskaffning av byggentreprenader, 
varor eller tjänster av en eller flera 
upphandlande myndigheter från 
ekonomiska aktörer som utvalts av dessa 
upphandlande myndigheter oberoende av 
om byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna är avsedda för ett offentligt 
ändamål eller inte.

2. Upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv är inköp av 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
inom ramen för offentliga kontrakt av en 
eller flera upphandlande myndigheter från 
ekonomiska aktörer som utvalts av dessa 
upphandlande myndigheter.

Or. en

Motivering

Upphandlingsdirektivet gäller endast upphandlingar, inklusive leasing- och 
hyresverksamheter. Enligt ett beslut från EU-domstolen är byggentreprenader, varor eller 
tjänster som inte är avsedda för offentliga ändamål eller som inte är till direkt nytta för den 
upphandlande myndigheten, inte underställda lagstiftningen om upphandling (mål C-451/08).

Ändringsförslag 78
Peter Simon
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv är inköp eller andra former
av anskaffning av byggentreprenader, 
varor eller tjänster av en eller flera 
upphandlande myndigheter från 
ekonomiska aktörer som utvalts av dessa 
upphandlande myndigheter oberoende av 
om byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna är avsedda för ett offentligt 
ändamål eller inte.

2. Upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv är inköp av 
byggentreprenader, varor eller tjänster
inom ramen för offentliga kontrakt av en 
eller flera upphandlande myndigheter från 
ekonomiska aktörer som utvalts av dessa 
upphandlande myndigheter.

Or. de

Ändringsförslag 79
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggentreprenaden, varorna och/eller 
tjänsterna i sin helhet, även om de köps 
genom olika kontrakt, utgör en enda 
upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv, om kontrakten ingår i ett 
och samma projekt.

utgår

Or. en

Motivering

Detta begrepp är för allmänt och svävande.

Ändringsförslag 80
Peter Simon

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

Byggentreprenaden, varorna och/eller 
tjänsterna i sin helhet, även om de köps 
genom olika kontrakt, utgör en enda 
upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv, om kontrakten ingår i ett 
och samma projekt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 81
Jens Nilsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) 1.3 Kontrakt som avser sociala tjänster 
och andra specifika tjänster som anges i 
bilaga XVI regleras exklusivt i 
artiklarna 74–76 i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Formen för förslaget till direktiv är sådan att sociala tjänster och andra tjänster endast 
regleras i artiklarna 74–76. Av tydlighetsskäl bör detta nämnas så tidigt som möjligt i 
förslagstexten.

Ändringsförslag 82
Jens Nilsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) 1.4 Detta direktiv påverkar inte 
offentliga myndigheters rätt att på alla 
nivåer bestämma huruvida, hur och i 
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vilken omfattning de vill utföra 
förvaltningsuppgifter själva. Offentliga 
myndigheter får utföra uppgifter av 
allmänt intresse genom att använda sina 
egna resurser, utan att vara tvungna att 
kalla in externa ekonomiska aktörer. De 
kan göra detta i samarbete med andra 
offentliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 83
Jens Nilsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Med socialt hållbar 
produktionsprocess avses den 
produktionsprocess där 
byggentreprenader, tjänster och varor 
tillhandahålls med respekt för hälsa och 
säkerhet, social- och 
arbetsmarknadslagstiftningen, regler och 
normer, särskilt med hänsyn till principen 
om likabehandling på arbetsplatsen. 
Principen om likabehandling på 
arbetsplatsen avser respekten för gällande 
anställningsvillkor, inbegripet hälsa och 
säkerhet, social- och 
arbetsmarknadslagstiftningen, regler och 
normer, som definieras av unionsrätten 
och nationell lagstiftning och 
kollektivavtal som gäller där 
byggentreprenader, tjänster och varor 
tillhandahålls.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att upphandlande myndigheter får möjlighet att uppmuntra till goda 
arbetsförhållanden och stoppa social dumpning för att skydda folkhälsan. Syftet med denna 
definition är att kunna hänvisa till en socialt hållbar produktionsprocess senare i direktivet.
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Ändringsförslag 84
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 130 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 
offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

(b) 200 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 
offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

Or. ro

Ändringsförslag 85
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster,

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster, juridiska tjänster och 
notarietjänster,

Or. de

Ändringsförslag 86
Tamás Deutsch

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) som avser finansiella tjänster i 
anslutning till emittering, försäljning, 
inköp eller överföring av värdepapper eller 
andra finansiella instrument i den mening 
som avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, finansiella tjänster 
som är nödvändiga för att genomföra de 
finansieringstekniska instrument som 
definieras i artikel 44 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1083/2006 samt 
tjänster som utförs av centralbanker och 
insatser som genomförs tillsammans med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM),

Or. en

Ändringsförslag 87
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) som avser finansiella tjänster i 
anslutning till emittering, försäljning, 
inköp eller överföring av värdepapper eller 
andra finansiella instrument i den mening 
som avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, affärsverksamhet 
som har till syfte att göra det möjligt för 
den upphandlande myndigheten att 
anskaffa pengar eller kapital samt tjänster 
som utförs av centralbanker och insatser 
som genomförs tillsammans med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM),

Or. de
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Ändringsförslag 88
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) som avser civilskydd, 
katastrofövervakning och daglig 
säkerhetsbevakning,

Or. de

Ändringsförslag 89
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) som avser kontrakt som ger särskilda 
eller exklusiva rättigheter i enlighet med 
EU-fördragen.

Or. de

Ändringsförslag 90
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) som avser anställningskontrakt, (e) som avser anställningskontrakt eller 
kollektivavtal som bidrar till förbättring 
av arbetsvillkor och anställning,

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag har som syfte att råda bot på de problem som uppstått av EU-
domstolens avgörande Kommissionen mot Tyskland 271/08. Den föreslagna texten är baserad 
på punkt 59 i Albanien-målet 67/97 och har som syfte att utesluta kollektivavtal som bidrar 
till förbättring av arbetsvillkor och anställning, bland annat avtal om kompletterande 
pensionssystem och försäkringar etc.

Ändringsförslag 91
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Denna artikel ersätts av den nya artikeln 1.4, se ändringsförslag 8.

Ändringsförslag 92
Heide Rühle

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 minst 
80 % av sin verksamhet, enligt kontraktet,
för den upphandlande myndighetens 
räkning eller för andra juridiska personers 
räkning som den upphandlande 
myndigheten utövar kontroll över.

Or. en

Ändringsförslag 93
Peter Simon
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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 person som är föremål 
för kontraktet utför minst 80 % av sin 
verksamhet för den upphandlande 
myndighetens räkning eller för andra 
juridiska personers räkning som den 
upphandlande myndigheten utövar kontroll 
över.

Or. de

Ändringsförslag 94
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet ska anses 
utöva kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening 
som avses i led a första stycket om 
myndigheten utövar en avgörande 
påverkan i fråga om såväl strategiska mål 
som bolagets viktiga beslut.

utgår

Or. en

Motivering

Led (a) i punkt 1 är tillräckligt tydligt, så någon upprepning behövs inte.

Ändringsförslag 95
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet ska anses 
utöva kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening 
som avses i led a första stycket om 
myndigheten utövar en avgörande 
påverkan i fråga om såväl strategiska mål 
som bolagets viktiga beslut.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 96
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 97
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minst 90 % av den juridiska personens (b) Minst 80 % av den juridiska personens 
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verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

verksamhet, enligt kontraktet, utförs för de 
upphandlande myndigheterna eller för 
andra juridiska personer som samma 
upphandlande myndigheter utövar kontroll 
över.

Or. en

Ändringsförslag 98
Peter Simon

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

(b) Minst 80 % av den juridiska personens 
verksamhet som omfattas av kontraktet
utförs för de upphandlande myndigheterna 
eller för andra juridiska personer som 
samma upphandlande myndigheter utövar 
kontroll över.

Or. de

Ändringsförslag 99
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:

utgår

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.
(b) Dessa upphandlande myndigheter 
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utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.
(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.
(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

Or. en

Motivering

Denna långtgående tolkning av EU-domstolens beslut är onödig och bidrar inte till att göra 
texten kort och precis.

Ändringsförslag 100
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:

utgår

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.
(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.
c) Den kontrollerade juridiska personen 
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har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.
(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 101
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 102
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Syftet med partnerskapet är 
tillhandahållandet av en allmännyttig 
uppgift som tilldelas alla de deltagande
offentliga myndigheterna eller 
tillhandahållandet av en anknuten uppgift
som är nödvändig för att tillhandahålla 
den allmännyttiga uppgift som alla 
offentliga myndigheter tilldelats.
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Or. en

Ändringsförslag 103
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 104
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Avtalet styrs av faktorer som har att 
göra med det allmännyttiga intresset och 
tjänsterna och de stödtjänster som behövs 
för dem hänför sig till detta.

Or. de

Ändringsförslag 105
Peter Simon

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 

utgår
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som överstiger 10 % av omsättningen för 
de verksamheter som berörs av avtalet.

Or. de

Ändringsförslag 106
Heide Rühle

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 offentliga
myndigheterna utövar inte verksamhet på 
den öppna marknaden i en omfattning som 
överstiger 20 % av omsättningen för de 
verksamheter som berörs av avtalet.

Or. en

Motivering

Detta förtydligande är nödvändigt för att undvika juridiska konflikter. 

Ändringsförslag 107
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avtalet omfattar inte andra 
ekonomiska överföringar mellan de 
upphandlande myndigheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för varor, byggentreprenader 
eller tjänster.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 108
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avtalet omfattar inte andra 
ekonomiska överföringar mellan de 
upphandlande myndigheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för varor, byggentreprenader 
eller tjänster.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 109
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det finns inget privat deltagande i 
någon av de berörda upphandlande 
myndigheterna.

(e) Uppgiften utförs endast av de berörda 
offentliga myndigheterna utan privat 
deltagande med undantag för de
upphandlande myndigheterna som deltar i 
samarbetet som ett sådant 
offentligrättsligt organ som avses i artikel 
2.6 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 110
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den kontroll av att det inte finns något utgår
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privat deltagande som avses i 
punkterna 1–4 ska utföras vid tidpunkten 
för kontraktstilldelningen eller slutandet 
av avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 111
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som fastställs i denna artikel 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden.

De undantag som fastställs i denna artikel 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden, om inte 
det privata deltagandet är fastställt i lag 
och/eller det privata deltagandet inte 
kunde förutses vid den ursprungliga 
upphandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 112
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Att överföra uppgifter mellan 
organisationer i den offentliga sektorn är 
dock en fråga för medlemsstaternas 
interna administrativa organisation och 
omfattas inte av 
upphandlingsbestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 113
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentlig upphandling ska användas för 
att uppnå en smart och hållbar tillväxt för 
alla och för att stödja gemensamma 
samhällsmål samt för att leverera 
högkvalitativa varor och tjänster. 
Offentliga myndigheter har rätt att på alla 
nivåer bestämma hur de vill genomföra 
upphandling och hur de ska organisera 
sina tjänster.

Or. en

Motivering

Regionerna i Europa utformar sina individuella strategier för att skapa tillväxt och 
utveckling, för att bygga samhällen för alla och för att öka sin attraktionskraft som platser för 
människor att leva och arbeta. Därför måste reglerna för offentlig upphandling tillåta lokala 
och regionala myndigheter att använda upphandling som ett verktyg för att genomdriva 
socialpolitik, underlätta hållbar tillväxt och utveckling och bevara och skydda miljön.

Ändringsförslag 114
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska aktörer ska tillämpa 
skyldigheter gällande socialt skydd och 
anställningsskydd samt arbetsvillkor, 
enligt nationella lagar och/eller 
kollektivavtal eller de internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som anges i 
bilaga XI, och särskilt i ILO-konvention 
94, vilka gäller på den ort där 
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byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
ska utföras.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag understryks vikten av ILO-konvention 94 om arbetsklausuler 
(offentlig upphandling), som specifikt reglerar offentlig upphandling. EU måste förplikta sig 
att uppfylla ILO:s normer.

Ändringsförslag 115
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Begreppet ”missgynnade personer” måste specificeras eftersom det är mycket mer 
övergripande än ”personer med funktionshinder” som det refereras till i nuvarande direktiv. 
Denna definition skapar större juridisk tydlighet.
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Ändringsförslag 116
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska senast två år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

7. Medlemsstaterna ska senast fyra år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Or. de

Ändringsförslag 117
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstater som har ett skydd för 
uppgiftslämnare för offentliganställda för 
att bekämpa korruption och andra 
överträdelser av civilrätten och/eller brott 
(inom den offentliga sektorn) kan begära 
att den ekonomiska aktören ska ge en 
anställd motsvarande skydd, om den 
ekonomiska aktören utför tjänster 
finansierade med allmänna medel.

Or. en

Ändringsförslag 118
Peter Simon
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Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de tilldelningskriterier som ska 
uppfyllas så att de ekonomiska aktörerna 
kan bedöma upphandlingens art och 
räckvidd och besluta om de ska ansöka om 
att få delta i förhandlingarna. Den 
upphandlande myndigheten ska i de 
tekniska specifikationerna ange vilka 
delar av dessa som utgör minimikraven.

I meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de huvudsakliga tilldelningskriterier 
som ska uppfyllas så att de ekonomiska 
aktörerna kan bedöma upphandlingens art 
och räckvidd och besluta om de ska ansöka 
om att få delta i förhandlingarna.

Or. de

Ändringsförslag 119
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den del av de tekniska 
specifikationerna där minimikraven 
anges.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 120
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tilldelningskriterierna. (c) De huvudsakliga
tilldelningskriterierna.
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Or. de

Ändringsförslag 121
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska 
ange sina behov och krav i ett meddelande 
om upphandling, och den ska definiera 
dessa behov och krav i ett beskrivande 
dokument. Samtidigt och i samma 
dokument ska den upphandlande 
myndigheten också ange och definiera de 
valda tilldelningskriterierna.

2. Den upphandlande myndigheten ska 
ange sina behov och krav i ett meddelande 
om upphandling, och den ska definiera 
dessa behov och krav i ett beskrivande 
dokument. Samtidigt och i samma 
dokument ska den upphandlande 
myndigheten också ange och definiera de 
valda huvudsakliga tilldelningskriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 122
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport 
skickas till kommissionen och till det 
nationella tillsynsorgan som har utsetts i 
enlighet med artikel 84 när den begär 
detta.

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

Or. de
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Ändringsförslag 123
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

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

Or. de

Ändringsförslag 124
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 125
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, 
särskilt genom föremålet för ramavtalet.
Löptiden för ett ramavtal om underhåll är 
baserad på livscykeln av 
byggentreprenaden, varan eller tjänsten.

Or. en

Motivering

För att lösa problem som t.ex. underhållsavtal för hissar.

Ändringsförslag 126
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 127
Jens Nilsson

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 ska ingå i 
upphandlingsdokumenten. De egenskaper 
som krävs av byggentreprenader, varor 
eller tjänster ska anges för att uppnå den 
upphandlande myndighetens mål när det 
gäller både användning och hållbarhet.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förbättra beaktandet av hållbarhet inom detta direktiv.

Ändringsförslag 128
Jens Nilsson

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.

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att upphandlande myndigheter får möjlighet att uppmuntra till beaktande av 
sociala och miljömässiga aspekter. En upphandlande myndighet kan redan i de tekniska 
specifikationerna ställa höga miljömässiga och sociala krav.

Ändringsförslag 129
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tekniska specifikationer kan 
exempelvis även innehålla krav som rör

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att upphandlande myndigheter får möjlighet att uppmuntra till beaktande av 
sociala och miljömässiga aspekter. En upphandlande myndighet kan redan i de tekniska 
specifikationerna ställa höga miljömässiga och sociala krav. Detta nya led a ska följas av 
ändringsförslagen 17–22, b–g.

Ändringsförslag 130
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) prestanda, inklusive miljö- och 
klimatprestandanivåer och 
prestandanivåer vad beträffar en socialt 
hållbar produktionsprocess,

Or. en

Ändringsförslag 131
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) organisationen av samt 
kvalifikationerna och erfarenheten hos 
den personal som utsetts att fullgöra 
kontraktet i fråga,

Or. en

Ändringsförslag 132
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5 – led d (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) säkerhet eller dimensioner, inbegripet 
förfaranden för kvalitetskontroll, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering och bruksanvisningar,

Or. en

Ändringsförslag 133
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) livscykelegenskaper (enligt 
definitionen i artikel 2.22),

Or. en

Ändringsförslag 134
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) egenskaper hos socialt hållbara 
produktionsprocesser (enligt definitionen 
i artikel 2.22a),

Or. en

Ändringsförslag 135
Jens Nilsson
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Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5 – led g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) regler med avseende på utformning 
och kostnadsberäkning, provning, 
inspektion och godkännandevillkor för 
arbeten, metoder eller 
konstruktionstekniker, liksom för alla 
andra tekniska villkor som den 
upphandlande myndigheten kan 
föreskriva med hänvisning till allmänna 
eller särskilda bestämmelser rörande 
avslutade byggentreprenader, inklusive 
material eller delar som ingår.

Or. en

Ändringsförslag 136
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid sociala egenskaper 
och miljöegenskaper kan ingå. Sådana 
parametrar måste dock vara så specifika att 
anbudsgivarna kan bilda sig en bestämd 
uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen. I enlighet med punkt 1 
ovan kan tekniska specifikationer 
formuleras utifrån prestanda- eller 
funktionskrav på de egenskaper hos de 
upphandlade byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna som hör samman 
med livscykel eller socialt hållbara 
produktionsprocesser, utöver tekniska 
specifikationer som rör prestanda- eller 
funktionskrav på de byggentreprenader, 
varor eller tjänster som används.
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Or. en

Ändringsförslag 137
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led a

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 kopplade till 
kontraktsföremålet eller tillverkningen av 
kontraktsföremålet och är lämpliga för att 
definiera egenskaperna hos de 
byggentreprenader, tjänster eller varor som 
är föremål för kontraktet.

Or. en

Motivering

När kraven på egenskaper som är kopplade till kontraktsföremålet begränsas finns det inget 
utrymme för märken som till exempel avser arbetsmiljön.

Ändringsförslag 138
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Anbudet lämnas av en anbudsgivare 
som inte är utesluten i enlighet med 
artiklarna 21 och 55, och uppfyller de 
urvalskriterier som fastställts av den 
upphandlande myndigheten i enlighet med 
artikel 56, och i förekommande fall, de 
icke-diskriminerande regler och kriterier 
som avses i artikel 64.

(b) Anbudet lämnas av en anbudsgivare 
som inte är utesluten i enlighet med 
artiklarna 21 och 55, och uppfyller de 
urvalskriterier som fastställts av den 
upphandlande myndigheten i enlighet med 
artikel 56, och i förekommande fall, de 
icke-diskriminerande regler och kriterier 
som avses i artiklarna 64 och 71.

Or. en
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Motivering

Artikel 71 rör underentreprenader, vilka också bör beaktas.

Ändringsförslag 139
Heide Rühle

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 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

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

Or. en

Ändringsförslag 140
Peter Simon

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 

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

sätt uppfyller de nationella 
bestämmelserna och de skyldigheter som 
unionen har fastställts på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

Or. de

Ändringsförslag 141
Jens Nilsson

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 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

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 har 
fastställts i unionens lagstiftning och 
nationella lagar, förordningar och andra 
bindande bestämmelser på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till förordningar i denna artikel är begränsad till unionens lagstiftning på vissa 
lagstiftningsområden. Denna hänvisning bör utvidgas på ett sådant sätt att nationell 
lagstiftning och system för reglering av arbetsmarknaden beaktas.

Ändringsförslag 142
Peter Simon
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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 har 
kännedom om en överträdelse av de 
nationella bestämmelserna eller de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i gemensamma 
avtal, t.ex. kollektivavtal, 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. de

Ändringsförslag 143
Jens Nilsson

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 har 
kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning eller nationella lagar, 
förordningar och andra bindande 
bestämmelser 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.
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Or. en

Motivering

Hänvisningen till förordningar i denna artikel är begränsad till unionens lagstiftning på vissa 
lagstiftningsområden. Denna hänvisning bör utvidgas på ett sådant sätt att nationell 
lagstiftning och system för reglering av arbetsmarknaden beaktas.

Ändringsförslag 144
Jens Nilsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om en ekonomisk aktör har visat 
betydande eller varaktiga brister i 
uppfyllandet av väsentliga krav i ett 
tidigare kontrakt eller kontrakt av liknande 
art med samma upphandlande myndighet.

(d) Om en ekonomisk aktör har visat 
betydande eller varaktiga brister i
uppfyllandet av väsentliga krav i ett 
tidigare kontrakt eller kontrakt av liknande 
art.

Or. en

Motivering

Denna strykning är nödvändig för att undvika upprepade fall av missbruk i medlemsstater 
och mellan lokala myndigheter i den offentliga sektorn.

Ändringsförslag 145
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att tillämpa det skäl till uteslutning 
som avses i led d i första stycket ska den 
upphandlande myndigheten föreskriva en 
metod för bedömning av fullgörandet av 
kontrakt som grundas på objektiva och 
mätbara kriterier och tillämpas på ett 
konsekvent och transparent sätt. 
Bedömningar av fullgörandet av kontrakt 

utgår
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ska meddelas den berörda leverantören, 
som ska ges möjlighet att invända mot 
resultaten av bedömningen och erhålla 
rättsligt skydd.

Or. de

Ändringsförslag 146
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3, 4 och 
5 gäller för förfaranden och operatörer 
inom ramen för underentreprenader.

Or. en

Motivering

Målet är att ge upphandlande myndigheter bättre möjligheter att ta hänsyn till 
underentreprenader.

Ändringsförslag 147
Jens Nilsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

(a) det ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt mest fördelaktiga anbudet,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har som mål att bredda utrymmet för upphandlande myndigheter att 
kräva social och miljömässig hänsyn i tilldelningskriterierna.
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Ändringsförslag 148
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. en

Ändringsförslag 149
Heide Rühle

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 genom en 
analys av kostnadseffektivitet, exempelvis 
en analys av livscykelkostnader på de 
villkor som anges i artikel 67.

Or. en

Ändringsförslag 150
Heide Rühle

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 ska fastställas 
enligt de olika kriterier som är kopplade till 
föremålet för det offentliga kontraktet i 
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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

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

Or. en

Ändringsförslag 151
Jens Nilsson

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, socialt och 
miljömässigt 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 eller produktionen av 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att en upphandlande myndighet kan ta hänsyn till hela 
produktionsprocessen i tilldelningskriterierna.

Ändringsförslag 152
Jens Nilsson

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

(aa) kriterier som rör livscykelprocessen,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har som mål att bredda utrymmet för upphandlande myndigheter att 
kräva social och miljömässig hänsyn i tilldelningskriterierna.

Ändringsförslag 153
Jens Nilsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) kriterier som rör en socialt hållbar 
produktionsprocess, vilket även kan 
innefatta anställning av missgynnade 
personer eller personer som ingår i 
utsatta grupper,

Or. en

Ändringsförslag 154
Jens Nilsson

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 

(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,
liksom kapaciteten, förmågan och 
yrkesetiken hos eventuella 
underleverantörer, med konsekvensen att 
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samtycke, som måste kontrollera att 
personalen ersätts med personal som är 
organiserad på ett likvärdigt sätt och har 
likvärdig kompetens,

sådan personal efter kontraktstilldelningen 
endast får ersättas och att ytterligare 
underleverantörer endast får tillåtas med 
den upphandlande myndighetens samtycke, 
som måste kontrollera att personalen 
ersätts med personal som är organiserad på 
ett likvärdigt sätt och har likvärdig 
kompetens,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ge upphandlande myndigheter bättre möjligheter att ta 
hänsyn till underentreprenader.

Ändringsförslag 155
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 156
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om tilldelningen sker enligt punkt 1 a 
ska den upphandlande myndigheten i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse, i 

5. Om tilldelningen sker enligt punkt 1 a 
ska den upphandlande myndigheten i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse, i 
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upphandlingsdokumenten eller vid ett 
förfarande för konkurrenspräglad dialog, i 
det beskrivande dokumentet, ange hur de 
olika kriterierna kommer att viktas 
inbördes vid bedömningen av vilket anbud 
som är ekonomiskt mest fördelaktigt.

upphandlingsdokumenten eller vid ett 
förfarande för konkurrenspräglad dialog, i 
det beskrivande dokumentet, ange hur de 
olika kriterierna kommer att viktas 
inbördes vid bedömningen av vilket anbud 
som är ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt mest fördelaktigt.

Or. en

Ändringsförslag 157
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1

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:

utgår

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

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 158
Jens Nilsson
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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. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
som tas ut om ett av följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 159
Jens Nilsson

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.

(a) Om det pris eller den kostnad som tas ut 
är över 25 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden.

Or. en

Ändringsförslag 160
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 161
Jens Nilsson

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 162
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om det för ett visst kontrakt finns 
anbud som förefaller vara onormalt låga i 
förhållande till varorna, 
byggentreprenaden eller tjänsterna, ska 
den upphandlande myndigheten, innan 
anbuden förkastas, skriftligen begära 
sådana förtydliganden om anbudens 
innehåll som den anser sig behöva. 

Dessa förtydliganden kan särskilt beröra

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 163
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 164
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) efterlevnad, minst på ett likvärdigt sätt, 
av de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller i 
internationell arbetsrätt som anges i 
bilaga XI eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,

(d) iakttagande av de bestämmelser om 
arbetarskydd och arbetsförhållanden som 
är i kraft på den ort där 
tillhandahållandet av byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan ska ske,

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 165
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) efterlevnad, minst på ett likvärdigt sätt,
av de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller i 
internationell arbetsrätt som anges i 
bilaga XI eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,

(d) efterlevnad av de bestämmelser om 
anställningsskydd och arbetsförhållanden
som är i kraft på den ort där 
tillhandahållandet av byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan ska ske,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag introducerar på nytt artikel 55.1 d i det nuvarande direktivet om 
offentlig upphandling (2004/18/EG). Upphandlande myndigheter bör ha rätt att vägra att 
tilldela en anbudsgivare ett kontrakt om denna anbudsgivare inte uppfyller lagar och 
förordningar. Hänvisningen till förordningar i denna artikel bör inte vara begränsad till 
unionens lagstiftning på vissa lagstiftningsområden. Artikeln bör utvidgas till att även 
innefatta nationell lagstiftning och system för att reglera arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 166
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4

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

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 
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som anges i bilaga XI.

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 167
Jens Nilsson

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.

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 har 
fastställts i unionens lagstiftning eller 
nationella lagar, förordningar och andra 
bindande bestämmelser på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag introducerar på nytt artikel 55.1 d i det nuvarande direktivet om 
offentlig upphandling (2004/18/EG). Upphandlande myndigheter bör ha rätt att vägra att 
tilldela en anbudsgivare ett kontrakt om denna anbudsgivare inte uppfyller lagar och 
förordningar. Hänvisningen till förordningar i denna artikel bör inte vara begränsad till 
unionens lagstiftning på vissa lagstiftningsområden. Artikeln bör utvidgas till att även 
innefatta nationell lagstiftning och system för att reglera arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 168
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 5
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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 enhet fastställer att 
ett anbud är onormalt lågt på grund av att 
anbudsgivaren har fått statligt stöd, får 
anbudet förkastas enbart av denna 
anledning först efter samråd med 
anbudsgivaren och om denne inom den 
rimliga tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande enheten inte kan bevisa att 
det berörda stödet tilldelades på ett 
lagenligt sätt. Om den upphandlande 
myndigheten förkastar ett anbud under 
dessa omständigheter, ska den underrätta 
kommissionen om detta.

Or. de

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 169
Peter Simon

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

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.
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Ändringsförslag 170
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Skyldigheter avseende bestämmelser 
om beskattning, miljöskydd, 
anställningsskydd och arbetsvillkor:
(a) En upphandlande myndighet får, eller 
kan av en medlemsstat åläggas att, i 
förfrågningsunderlaget ange hos vilket 
eller vilka organ en anbudssökande eller 
anbudsgivare kan få relevanta uppgifter 
om skyldigheter avseende de 
bestämmelser om beskattning, miljöskydd, 
arbetarskydd och arbetsvillkor som 
normalt gäller på den plats där tjänsterna 
eller entreprenaden ska utföras och som 
ska tillämpas på dessa entreprenader eller 
tjänster under fullgörandet av kontraktet.
(b) En upphandlande myndighet som 
tillhandahåller den information som avses 
i punkt 1 ska kräva av anbudsgivare eller 
anbudssökande i ett 
upphandlingsförfarande att de bekräftar 
att de vid utformningen av sina anbud har 
tagit hänsyn till de skyldigheter avseende 
bestämmelser om arbetarskydd och 
arbetsvillkor som normalt gäller på den 
plats där tjänsten eller entreprenaden ska 
utföras.
(c) Medlemsstater som har ett skydd för 
uppgiftslämnare för offentliganställda 
(inom den offentliga sektorn) får begära 
att ett likvärdigt skydd ges till medarbetare 
som är anställda av den ekonomiska 
aktören, om den ekonomiska aktören 
utför offentligt finansierade tjänster.

Or. en
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Motivering

Återinför med smärre förändringar artikel 27 från det rådande direktivet om offentlig 
upphandling (2004/18/EG). Denna viktiga artikel bör inte utgå. Skyddet för uppgiftslämnare i 
medlemsstater som har eller vill ha sådana rättigheter och förordningar måste respekteras.

Ändringsförslag 171
Jens Nilsson

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 ska en 
upphandlande myndighet 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.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att stärka upphandlande myndigheters skyldigheter att kräva 
information i fråga om användningen av underleverantörer. Anbudsgivaren är dock endast 
skyldig att nämna sin intention att anlita underleverantörer.

Ändringsförslag 172
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

utgår
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huvudleverantören. I ett sådant fall ska 
medlemsstaterna införa lämpliga 
mekanismer för att huvudleverantören 
ska kunna bestrida felaktiga betalningar. 
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.

Or. en

Motivering

Förhållandet mellan leverantör och underleverantör är ett grundläggande element i 
avtalsrätten. Förslaget kommer att leda till situationer där underleverantörer försöker 
erhålla direkt betalning av den upphandlande myndigheten och frånta myndigheten dess rätt 
att innehålla betalningar till leverantören på grund av giltiga skäl som hänför sig till 
utförandet av kontraktet.

Ändringsförslag 173
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 174
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 175
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 176
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 73 – 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
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Ändringsförslag 177
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om successiva ändringar som är 
utanför anbudsgivarens kontroll gör ett 
offentligt kontrakt omöjligt att utföra utan 
att binda upp oproportionerliga 
investeringar ska medlemsstaterna 
säkerställa att anbudsgivare enligt de 
villkor som fastställs av tillämplig 
nationell avtalsrätt kan:
(a) begära kompensation för eventuella 
tilläggstjänster som behövs för att utföra 
kontraktet,
(b) begära att kontraktet avslutas.

Or. en

Ändringsförslag 178
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter som har 
för avsikt tilldela ett offentligt kontrakt 
ska informera om detta genom ett 
meddelande om upphandling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 179
Peter Simon
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Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter som har 
för avsikt tilldela ett offentligt kontrakt 
ska informera om detta genom ett 
meddelande om upphandling.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 180
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

3. De meddelanden som avses i punkt 2
ska innehålla de upplysningar som avses i 
bilaga VI I.

Or. en

Ändringsförslag 181
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

3. De meddelanden som avses i punkt 2
ska innehålla de upplysningar som avses i 
bilagorna VI J och K i enlighet med 
standardformuläret för meddelanden.

Or. de
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Ändringsförslag 182
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 91.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 183
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som anges i artikel 91.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 184
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 49.

4. De meddelanden som avses i punkt 2
ska offentliggöras i enlighet med artikel 49.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 185
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 49.

4. De meddelanden som avses i punkt 2
ska offentliggöras i enlighet med artikel 49.

Or. de

Ändringsförslag 186
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 187
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 188
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 189
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna är fria att föreskriva 
att en specifik typ av ekonomisk aktör ska 
utföra sociala och andra specifika tjänster 
som nämns i bilaga XVI.

Or. en

Motivering

För att förhindra att sociala tjänster utförs av företag som endast stävar efter vinst och inte 
vård för individer bör medlemsstaterna kunna föreskriva att sociala tjänster ska utföras av en 
viss typ av företag. Ändringsförslaget hänför sig till regionernas möjligheter i Europa att 
utforma sina individuella strategier för att skapa tillväxt och utveckling, för att bygga 
samhällen för alla och för att öka sin attraktionskraft som platser för människor att leva och 
arbeta.

Ändringsförslag 190
Jens Nilsson

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I kontrakt som rör sociala tjänster och 
andra specifika tjänster som anges i 
bilaga XVI får de upphandlande 
myndigheterna kräva att ekonomiska 
operatörer återinvesterar eventuell vinst 
från samma verksamhet i den specifika 
verksamheten eller endast tillåta 
icke-vinstdrivande enheter som 
anbudsgivare.

Or. en
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Motivering

För att understryka att de upphandlande myndigheterna har rätt att ålägga krav som 
säkerställer att skattebetalarnas pengar för sociala tjänster används i detta syfte, även när de 
använder offentlig upphandling och inte bara i den interna verksamheten. Ändringsförslaget 
hänför sig till regionernas möjligheter i Europa att utforma sina individuella strategier för att 
skapa tillväxt och utveckling, för att bygga samhällen för alla och för att öka sin 
attraktionskraft som platser för människor att leva och arbeta.

Ändringsförslag 191
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Dessa artiklar orsakar onödiga administrativa bördor. Det är upp till medlemsstaterna att 
organisera sin inre förvaltning. Medlemsstater kan även besluta att skapa ett tillsynsorgan 
(artikel 84) utan en europeisk förordning. Artikel 84 strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 192
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 193
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen eller det 
nationella tillsynsorganet, om de begär 
det.

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen om de begär det.

Or. en

Ändringsförslag 194
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande juridiska tjänster:
79112000-2 Juridisk representation
79100000-5 Juridiska tjänster
79110000-8 Juridisk rådgivning och 
representation
79111000-5 Juridisk rådgivning
79112100-3 Partsrepresentation
79120000-1 Rådgivning avseende patent 
och upphovsrätt
79121000-8 Rådgivning avseende 
upphovsrätt
79121100-90 Rådgivning avseende 
upphovsrätt för programvara
79130000-4 Tjänster avseende juridisk 
dokumentation och certifiering
79131000-1 Dokumentationstjänster
79132000-8 Certifieringstjänster
79140000-7 Juridisk rådgivning och 
informationstjänster

Or. en
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Motivering

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


