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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till direktiv om upphandling spelar en central roll i Europa 2020-
strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020). Det är ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska användas för att målen i Europa 2020-strategin ska 
kunna uppnås, genom att företagens villkor för innovation förbättras och miljöanpassad 
upphandling används i större omfattning, vilket skulle stödja övergången till en resurseffektiv 
och koldioxidsnål ekonomi. Samtidigt betonas det i Europa 2020-strategin att politiken för 
offentlig upphandling måste garantera att offentliga medel används på det effektivaste sättet 
och upphandlingsmarknaderna hålls öppna över hela unionen (desto mer i tider med 
finanskris). 

Offentlig upphandling är ett centralt marknadsbaserat instrument inriktat på samhällets behov 
som, förutom att det ska uppfylla andra mål, kan spela en roll för att främja hållbar 
sysselsättning, arbetsvillkor, innovation särskilt för företag, framför allt de små och 
medelstora företagen, främja social integration och ta upp de sårbara och missgynnade sociala 
gruppernas sysselsättningsbehov, och kan ge ett viktigt bidrag för att målen i Europa 2020-
strategin ska kunna nås. Offentlig upphandling kan också vara viktig för den europeiska 
sociala modellen, som grundar sig på arbeten av hög kvalitet, lika möjligheter, icke-
diskriminering och social inkludering. 

Aktualiseringen av direktiven om offentlig upphandling bör sträva efter att nå en jämvikt 
mellan å ena sidan enklare bestämmelser och å andra sidan solida, effektiva förfaranden som 
hänger samman med innovativa och hållbara kriterier för tilldelningen av upphandlingen, 
samtidigt som man säkrar en högre grad av delaktighet av små och medelstora företag och i 
större utsträckning använder e-upphandling. 

Syftet bör vara att utnyttja den potential offentlig upphandling har till fullo inom den inre 
marknaden i syfte att främja hållbar tillväxt, en hög sysselsättningsnivå och social integration. 
En lyckad översyn och verkställande av bestämmelserna för offentlig upphandling skulle
bidra starkt till att revitalisera investeringar i realekonomin och till att Europas ekonomiska 
kris kan övervinnas. 

Föredraganden för yttrandet välkomnar kommissionens förslag som innehåller vissa 
intressanta nya principer och idéer. Lagstiftningsförslag borde leda till enklare och flexiblare 
upphandlingsförfaranden för de upphandlande myndigheterna och underlätta tillträdet för 
företagen, särskilt de små och medelstora företagen.

Mot bakgrund av att de medel som det rör sig om här är offentliga medel, bör de inte 
spenderas på kortsiktiga mål utan tvärtom ses som långsiktiga samhällsinvesteringar. 
Myndigheternas skyldigheter är därför ännu större.

Om offentlig upphandling används effektivt skulle den kunna vara en verklig drivkraft för att 
främja arbeten av hög kvalitet, jämlikhet, utveckling av färdigheter, utbildning, främjande av 
miljöåtgärder och ge incitament till forskning och innovation. Därför bör de kostnader 
företagen ådrar sig när de lägger ett anbud på ett offentligt upphandlingskontrakt minimeras, i 
syfte att öka företagens konkurrenskraft och stimulera sysselsättningen. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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, 53.1, 62 och 114 samt 
protokoll 26,

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att sörja för att upphandling som 
genomförs av enheter som bedriver 
verksamhet på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster öppnas för 
konkurrens, bör bestämmelser fastställas 
om samordning av 
upphandlingsförfarandena för kontrakt 
över ett visst värde. En sådan samordning 
krävs för att garantera att principerna i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt får genomslag och särskilt 
principen 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. Med beaktande av 
karaktären hos de områden som berörs av 
en sådan samordning bör det genom denna 
samordning skapas en ram för god 
affärssed som medger största möjliga 
flexibilitet men som samtidigt slår vakt om 

(2) För att sörja för att upphandling som 
genomförs av enheter som bedriver 
verksamhet på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster öppnas för 
konkurrens, bör bestämmelser fastställas 
om samordning av 
upphandlingsförfarandena för kontrakt 
över ett visst värde. En sådan samordning 
krävs för att garantera att principerna i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt får genomslag och särskilt 
principen 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. Med beaktande av 
karaktären hos de områden som berörs av 
en sådan samordning bör det genom denna 
samordning skapas en ram för god 
affärssed som medger största möjliga 
flexibilitet men som samtidigt slår vakt om 
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de nämnda principerna. de nämnda principerna. Reglerna för 
offentlig upphandling måste respektera 
den behörighetsfördelning som inskrivits i 
artikel 14 i EUF-fördraget och protokoll 
nr 26. Tillämpningen av dessa regler bör 
inte inkräkta på de offentliga 
myndigheternas frihet att själva 
bestämma hur de utför sina allmännyttiga 
uppgifter.

Motivering

En anpassning till de nya föreskrifterna i Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, så 
att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
bättre sätt till stöd för en hållbar 
utveckling och andra gemensamma 
samhällsmål, så att det skapas nya 
hållbara arbetstillfällen och de offentliga 
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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.

utgifterna används effektivare och 
samtidigt bästa möjliga resultat 
garanteras ur kostnads-nyttosynvinkel 
och små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling. Det 
finns även ett behov av att förenkla 
unionens regler om offentlig 
upphandling, särskilt när det gäller vilken 
metod som bör användas för att uppnå de 
hållbarhetsmål som bör ingå i politiken 
för offentlig upphandling, och klargöra 
grundläggande begrepp och koncept för att 
garantera rättslig säkerhet samt inbegripa 
vissa aspekter i väletablerad rättspraxis 
från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Enligt artiklarna 9, 10 och 11 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska miljöskyddskrav och 
sociala hänsyn integreras i utformningen 
och genomförandet av unionens politik och 
verksamheter, särskilt i syfte att främja en 
hållbar utveckling. I detta direktiv klargörs 
det därför hur upphandlande myndigheter 
kan bidra till att skydda miljön och främja 
en hållbar utveckling och använda sitt 
utrymme för fri bedömning för att välja 
tekniska specifikationer och 
tilldelningskriterier i syfte att få till stånd 
en hållbar offentlig upphandling, 
samtidigt som de säkerställer kopplingen 
till kontraktsföremålet och sörjer för det 
bästa förhållandet mellan kvalitet och pris i 
sina kontrakt.

Motivering

Sociala hänsyn omfattas inte tillräckligt bra av kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Detta direktiv bör inte hindra 
medlemsstaterna från att följa ILO:s 
konvention nr 94 om arbetsklausuler i 
offentlig upphandling, och det bör främja 
införandet av arbetsklausuler inom 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Enligt artikel 14 i EUF-fördraget, 
tillsammans med protokoll 26 till det 
fördraget, får nationella, regionala och 
lokala myndigheter med stor 
handlingsfrihet besluta om vilka som ska 
tilldelas kontrakt inom området tjänster 
av allmänt intresse.

Motivering

Det är viktigt att framhålla dessa normer, för att inte prispressen ska tvinga statliga 
beslutsfattare till privatiseringar, särskilt som en konkurrens där parterna underbjuder 
varandra med låga priser ofta åstadkoms med hjälp av lönepress på de anställda.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Internationella arbetsnormer samt 
ILO:s konventioner och 
rekommendationer bör vederbörligen 
respekteras inom alla led av 
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upphandlingen.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Genom rådets beslut 94/800/EG av 
den 22 december 1994 om ingående på 
gemenskapens vägnar – vad beträffar 
frågor som omfattas av dess behörighet –
av de avtal som är resultatet av de 
multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986–1994)godkändes 
bland annat WTO-avtalet om offentlig 
upphandling (nedan kallat avtalet). Syftet 
med avtalet är att fastställa en multilateral 
ram med balanserade rättigheter och 
skyldigheter i samband med offentlig 
upphandling och medlemsstaterna bör 
därför sträva efter att ge företag från 
unionen och företag från tredjeländer en 
likvärdig ställning på den inre marknaden 
för att underlätta integrationen av små 
och medelstora företag och stimulera 
sysselsättning och innovation inom 
unionen. För kontrakt som omfattas av 
avtalet, samt av andra relevanta 
internationella avtal som Europeiska 
unionen är bunden av, måste upphandlande 
myndigheter fullgöra de skyldigheter som 
påläggs dem enligt dessa olika avtal 
genom att tillämpa detta direktiv på 
ekonomiska aktörer i tredjeländer som är 
part i avtalen.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 17 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Andra kategorier av tjänster har på (17) Andra kategorier av tjänster har på 
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grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster.
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system
bör därför införas för kontrakt för dessa 
tjänster med ett högre tröskelvärde på
1 000 000 euro. Personliga tjänster till 
värden under denna tröskel brukar inte vara 
av intresse för leverantörer från andra 
medlemsstater i samband med upphandling 
inom dessa sektorer, annat än om det finns 
konkreta indikationer på motsatsen, till 
exempel unionsfinansiering av 
gränsöverskridande projekt. Kontrakt för 
personliga tjänster över denna tröskel bör 
vara öppna för hela unionen. Med hänsyn 
till betydelsen av det kulturella 
sammanhanget och dessa tjänsters 
känslighet, bör medlemsstaterna ges stor 
frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande enheter ska 
kunna tillämpa särskilda kvalitetskriterier 
vid valet av tjänsteleverantörer, exempelvis 
kriterierna i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd.
Medlemsstaterna och/eller upphandlande 
enheter har fortfarande frihet att 
tillhandahålla dessa tjänster själva eller att 
organisera sociala tjänster på ett sätt som 
inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande enheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 

grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster.
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. För att höja 
kvaliteten på dessa tjänster i kontrakt bör
ett särskilt system införas med ett högre 
tröskelvärde på 1 000 000 euro. Personliga 
tjänster till värden under denna tröskel 
brukar inte vara av intresse för leverantörer 
från andra medlemsstater i samband med 
upphandling inom dessa sektorer, annat än 
om det finns konkreta indikationer på 
motsatsen, till exempel unionsfinansiering 
av gränsöverskridande projekt. Kontrakt 
för personliga tjänster över denna tröskel 
bör vara öppna för hela unionen. Med 
hänsyn till betydelsen av det kulturella 
sammanhanget och dessa tjänsters 
känslighet, bör medlemsstaterna ges stor 
frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Nationella, regionala 
och lokala myndigheters väsentliga roll 
och stora frihet att tillhandahålla, beställa 
och organisera tjänster av allmänt 
intresse är också konsekvent med 
protokoll 26 om tjänster av allmänt 
intresse, artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 36 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Detta behov har beaktats i 
bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande enheter
tillämpar särskilda kvalitetskriterier vid 
valet av tjänsteleverantörer, exempelvis 
kriterierna i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd.
Medlemsstaterna och/eller upphandlande 
enheter har fortfarande frihet att 
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kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

tillhandahålla dessa tjänster själva eller att 
organisera sociala tjänster på ett sätt som 
inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande enheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 11
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Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) De tekniska specifikationer som 
upphandlare upprättar måste tillåta att den 
offentliga upphandlingen öppnas för 
konkurrens. Det bör därför vara möjligt att 

(35) De tekniska specifikationer som 
upphandlare upprättar måste tillåta att den 
offentliga upphandlingen öppnas för 
konkurrens. Det bör därför vara möjligt att 
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lämna anbud som avspeglar olika tekniska 
lösningar så att det råder tillräcklig 
konkurrens. Följaktligen bör tekniska
specifikationer utformas på ett sådant sätt 
att man undviker att på konstlad väg 
begränsa konkurrensen genom krav som 
gynnar en viss ekonomisk aktör genom att 
avspegla viktiga egenskaper hos de varor, 
tjänster eller byggentreprenader som den 
aktören brukar erbjuda. Om tekniska 
specifikationer utformas som prestanda-
och funktionskrav kan i allmänhet detta 
mål uppfyllas på bästa möjliga sätt, vilket 
främjar innovation. Om det hänvisas till en 
europeisk standard eller, om det inte finns 
någon sådan, till en nationell standard bör 
de upphandlande enheterna beakta anbud 
som baseras på andra likvärdiga lösningar 
som uppfyller de upphandlande enheternas 
krav och som är säkerhetsmässigt 
likvärdiga. För att visa att en lösning är 
likvärdig kan anbudsgivare åläggas att 
tillhandahålla bevis som verifierats av 
tredje part. Andra lämpliga bevismedel 
såsom tillverkarens tekniska 
dokumentation bör dock också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana intyg eller testrapporter 
eller inte har möjlighet att anskaffa dem 
inom de aktuella tidsfristerna.

lämna anbud som avspeglar olika tekniska 
lösningar så att det råder tillräcklig 
konkurrens. Följaktligen bör tekniska
specifikationer utformas och tillämpas i 
enlighet med principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och lika möjligheter,
på ett sådant sätt att man undviker att på 
konstlad väg begränsa konkurrensen 
genom krav som gynnar en viss ekonomisk 
aktör genom att avspegla viktiga 
egenskaper hos de varor, tjänster eller 
byggentreprenader som den aktören brukar 
erbjuda. Om tekniska specifikationer 
utformas som prestanda- och funktionskrav 
kan i allmänhet detta mål uppfyllas på 
bästa möjliga sätt, vilket främjar 
innovation. Om det hänvisas till en 
europeisk standard eller, om det inte finns 
någon sådan, till en nationell standard bör 
de upphandlande enheterna beakta anbud 
som baseras på andra likvärdiga lösningar 
som uppfyller de upphandlande enheternas 
krav och som är säkerhetsmässigt 
likvärdiga. För att visa att en lösning är 
likvärdig kan anbudsgivare åläggas att 
tillhandahålla bevis som verifierats av 
tredje part. Andra lämpliga bevismedel 
såsom tillverkarens tekniska 
dokumentation bör dock också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana intyg eller testrapporter 
eller inte har möjlighet att anskaffa dem 
inom de aktuella tidsfristerna.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Upphandlande enheter som vill köpa 
byggentreprenader, varor eller tjänster med 
särskilda miljömässiga, sociala eller andra 
egenskaper bör kunna hänvisa till särskilda 
märken, exempelvis det europeiska 
miljömärket, (multi)nationella miljömärken 

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

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

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(38) Den offentliga upphandlingen bör 
anpassas till de små och medelstora 
företagens behov. Upphandlande 
myndigheter bör använda koden för bästa 
praxis som ger vägledning om hur de kan 
tillämpa ramen för offentlig upphandling 
på ett sätt som underlättar de små och 
medelstora företagens deltagande. För att 
underlätta för små och medelstora företag 
att delta på upphandlingsmarknaden bör de 
upphandlande myndigheterna framför allt 
överväga uppdelning av kontrakt i flera 
likartade eller olikartade delar och se till 
att det finns öppet tillgänglig information 
om varför de gjort så eller valt att inte 
göra det. 

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Medlemsstaterna bör införa 
åtgärder som gör det lättare för små och 
medelstora företag att delta i offentlig 
upphandling, framför allt genom bättre 
upplysning och vägledning om 
anbudsgivning och om de nya möjligheter 
som erbjuds av EU:s moderniserade 
lagstiftning, samt arbeta för att det utbyts 
bästa praxis och arrangeras utbildning 
och evenemang där offentliga 
upphandlare och små och medelstora 
företag medverkar.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Offentliga kontrakt bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Eftersom de upphandlande 
enheter som inte är upphandlande 
myndigheter kanske inte har tillgång till 
ovedersägliga bevis i ärendet, är det 
lämpligt att låta upphandlande enheter 
välja om kriterierna för uteslutning i 
direktiv [2004/18] ska tillämpas eller inte. 
Skyldigheten att tillämpa artikel 55.1 och 
55.2 i direktiv [2004/18] bör därför 
begränsas till upphandlande enheter som är 
upphandlande myndigheter. Vidare bör 
upphandlande enheter också ges möjlighet 
att utesluta anbudssökande eller 
anbudsgivare som inte fullgör sina 
arbetsmiljörelaterade eller sociala 
skyldigheter, t.ex. inte följer 

(40) Offentliga kontrakt bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Eftersom de upphandlande 
enheter som inte är upphandlande 
myndigheter kanske inte har tillgång till 
ovedersägliga bevis i ärendet, är det 
lämpligt att låta upphandlande enheter 
välja om kriterierna för uteslutning i 
direktiv [2004/18] ska tillämpas eller inte. 
Skyldigheten att tillämpa artikel 55.1 och 
55.2 i direktiv [2004/18] bör därför 
begränsas till upphandlande enheter som är 
upphandlande myndigheter. Vidare bör 
upphandlande enheter också ges möjlighet 
att utesluta anbudssökande eller 
anbudsgivare som inte fullgör sina 
arbetsmiljörelaterade, arbetsrättsliga eller 
sociala skyldigheter, t.ex. inte följer 
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bestämmelserna om tillgänglighet för 
funktionshindrade, eller som gör sig 
skyldiga till andra former av allvarliga fel i 
yrkesutövningen, såsom överträdelser av 
konkurrensregler eller intrång i immateriell 
äganderätt.

bestämmelserna om arbetsförhållanden, 
kollektivavtal och tillgänglighet för 
funktionshindrade, reglerna om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, eller som gör 
sig skyldiga till andra former av allvarliga 
fel i yrkesutövningen, såsom överträdelser 
av konkurrensregler eller intrång i 
immateriell äganderätt.

Motivering

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Principerna om likabehandling och 
icke-diskriminering av ekonomiska 
aktörer, utan att detta blir till skada för 
den lojala konkurrensen, måste 
framhållas som oerhört viktiga för att 
korruption, framför allt mutor, ska kunna 
förebyggas.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(50) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling 
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, arbetslösa 
ungdomar eller personer med 
funktionshinder, eller att genomföra 
utbildning för arbetslösa eller ungdomar, 
att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 55
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) I överensstämmelse med principerna 
om likabehandling och öppenhet bör inte 
en utvald anbudsgivare kunna ersättas med 
en annan ekonomisk aktör utan att 
kontraktet konkurrensutsätts på nytt. Den 
utvalda anbudsgivaren som fullgör 
kontraktet kan dock genomgå vissa 
strukturella förändringar under fullgörandet 
av kontraktet, exempelvis rent interna 
omorganisationer, sammanslagningar och 
förvärv eller obestånd. Sådana strukturella 
förändringar bör inte automatiskt kräva nya 
upphandlingsförfaranden för alla kontrakt 
som företaget fullgör.

(55) I överensstämmelse med principerna 
om likabehandling, objektivitet, spårbarhet
och öppenhet bör inte en utvald 
anbudsgivare kunna ersättas med en annan 
ekonomisk aktör utan att kontraktet 
konkurrensutsätts på nytt. Den utvalda 
anbudsgivaren som fullgör kontraktet kan 
dock genomgå vissa strukturella 
förändringar under fullgörandet av 
kontraktet, exempelvis rent interna 
omorganisationer, sammanslagningar och 
förvärv eller obestånd. Sådana strukturella 
förändringar bör inte automatiskt kräva nya 
upphandlingsförfaranden för alla kontrakt 
som företaget fullgör.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 59a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59a) Medborgare, berörda parter, 
antingen de är organiserade eller inte, 
och andra personer eller organ som inte 
kan använda sig av prövningsförfaranden 
i enlighet med 89/665/EEG har ändå, i 
egenskap av skattebetalare, ett legitimt 
intresse av sunda 
upphandlingsförfaranden. Därför bör de 
få möjlighet att tillkännage eventuella 
överträdelser av detta direktiv för en 
behörig myndighet eller struktur. För att 
inte dubblera befintliga myndigheter eller 
strukturer bör medlemsstaterna kunna 
ordna med möjlighet att överklaga till 
allmänna myndigheter eller strukturer för 
övervakning, sektorsspecifika 
övervakningsorgan, kommunala 
övervakningsmyndigheter, 
konkurrensmyndigheter, ombudsmannen 
eller nationella revisionsmyndigheter.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tilldelning av kontrakt med sådant 
värde att de inte omfattas av detta direktiv 
ska de nationella upphandlande 
enheterna vara skyldiga att 
följa principerna om lika behandling, 
icke-diskriminering och öppenhet.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval 

av ensamrätt
Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekontrakt som tilldelas en enhet som 
själv enligt artikel 2.1 är en upphandlande 
myndighet, eller en sammanslutning av 
upphandlande myndigheter, på grundval 
av en ensamrätt som de innehar enligt 
utfärdade lagar eller andra författningar, 
förutsatt att dessa är förenliga med 
fördraget.

Motivering

Artikel 25 från det nuvarande direktivet 2004/17/EG återinförs. Denna artikel är viktig för 
funktionen hos tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Den utesluter offentliga 
tjänstekontrakt som bygger på ensamrätt enligt offentliga lagar eller andra författningar som 
är förenliga med fördraget. Den dåvarande EG-domstolen tillämpade denna bestämmelse i 
mål C-360/96.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 19b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19b
Särskilda ordningar för tillhandahållande 
av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
Detta direktiv ska inte tillämpas på 
medlemsstaternas beprövade förfaranden 
som bygger på att användaren fritt får 
välja tjänsteleverantör (alltså 
vouchersystem, modeller med fritt val, 
trepartsförhållanden) samt på principen 
om att alla leverantörer som kan uppfylla 
de villkor som tidigare fastställts i lag bör
ha rätt att, oberoende av sin juridiska 
form, tillhandahålla tjänster, förutsatt 
att hänsyn tas till de allmänna 
principerna om likabehandling, öppenhet 
och icke-diskriminering.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Den juridiska personen som omfattas 
av 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.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll, 
med undantag för lagstadgade former av 
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privat deltagande.

Motivering

Det måste göras en klar skillnad mellan offentlig-privat samarbete och offentlig-privata 
partnerskap. I vissa medlemsstater kan det dock finnas lagstadganden om privat deltagande.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 gäller också om den enhet som 
står under kontroll är en upphandlande 
myndighet, och myndigheten tilldelar ett 
kontrakt till den enhet som utövar kontroll 
över den eller till en annan juridisk person 
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 om den enhet 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, med undantag för lagstadgade 
former av privat deltagande.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet som inte 
utövar kontroll över en juridisk person i 
den mening som avses i punkt 1 kan 
emellertid tilldela ett kontrakt utan att 
tillämpa detta direktiv till en juridisk 
person som den gemensamt utövar kontroll 
över tillsammans med andra upphandlande 
myndigheter om följande villkor är 
uppfyllda:

En upphandlande myndighet som inte 
utövar kontroll över en juridisk person i 
den mening som avses i punkt 1 kan 
emellertid tilldela ett kontrakt utanför 
detta direktivs tillämpningsområde till en 
juridisk person som den gemensamt utövar 
kontroll över tillsammans med andra 
upphandlande myndigheter om följande 
villkor är uppfyllda:
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Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll, 
med undantag för lagstadgade former av 
privat deltagande.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) De deltagande offentliga
myndigheterna inte utövar verksamhet på 
den öppna marknaden i en omfattning som 
överstiger 20 % av de verksamheter som 
omfattas av avtalet.

Motivering

Detta klarläggande behövs för att inte rättstvister ska uppstå.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 21 – 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 deltagande 
från en privat parts sida, med undantag 
för upphandlande myndigheter som deltar 
i samarbetet i egenskap av 
offentligrättsligt organ i den mening som 
avses i artikel 2.4.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De undantag som fastställs i punkterna 1–4 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden, om inte 
det privata deltagandet är lagstadgat 
och/eller det privata deltagandet inte 
kunnat förutses vid tidpunkten för den 
ursprungliga upphandlingen.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Skyddet av anbudsgivarnas 
immateriella rättigheter ska garanteras.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 31 – stycke 1
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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 offentliga upphandlingsförfaranden för 
följande ekonomiska aktörer:

(a) Skyddade verkstäder eller sociala 
företag, eller också kan det föreskrivas att 
kontrakt av detta slag ska fullgöras inom 
ramen för projekt med skyddad 
anställning, om flertalet arbetstagare 
uppvisar sådana eller så pass allvarliga 
funktionshinder att de inte kan 
yrkesarbeta under normala förhållanden. 

(b) Skyddade verkstäder samt sociala 
företag och program som huvudsakligen 
syftar till social integration och 
arbetslivsintegration av 
funktionshindrade eller missgynnade 
arbetstagare, såvida över 30 % av 
arbetstagarna hos dessa ekonomiska 
aktörer eller inom dessa program är 
missgynnade arbetstagare.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 31 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att lämplig 
utbildning erbjuds och lämpliga sociala 
normer följs inom 
sysselsättningsprogrammen eller i 
verkstäderna för funktionshindrade eller 
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missgynnade arbetstagare.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Skyddet av anbudsgivarnas 
immateriella rättigheter ska garanteras.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den upphandlande enheten får inte 
vid andra konkurrensutsatta förfaranden 
använda information som den fått av 
ekonomiska aktörer vid ett tidigare 
konkurrensutsatt förfarande.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast de ekonomiska aktörer som bjuds in 
att delta av den upphandlande enheten efter 
en bedömning av de begärda uppgifterna 
får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande enhetens bedömning inte 
kan tillgodoses genom befintliga lösningar. 
Det enda kriteriet för tilldelning av 
kontrakt ska vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i enlighet med 
artikel 76.1 a.

Endast de ekonomiska aktörer som bjuds in 
att delta av den upphandlande enheten efter 
en bedömning av de begärda uppgifterna 
får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande enhetens bedömning inte 
kan tillgodoses genom befintliga lösningar. 
Det enda kriteriet för tilldelning av 
kontrakt ska vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i enlighet med 
artikel 76.1 a och  76.2.
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Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Med en hänvisning till 
organisationen av, samt kvalifikationerna 
och erfarenheten hos den personal som 
har utsetts att fullgöra det berörda 
kontraktet.

Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
relevanta berörda parter, inklusive statliga 
organ, konsumenter, tillverkare, 
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miljöorganisationer, kan delta. fackföreningar, distributörer, sociala 
organisationer samt miljöorganisationer, 
kan delta.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Kriterierna för att man ska få märket
fastställs av tredje parter som är oberoende 
av den ekonomiska aktör som ansöker om 
märkningen.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska i 
förfrågningsunderlaget ange huruvida den 
godkänner alternativa utföranden och, 
när detta tillåts, vilka minimikrav som 
alternativa utföranden måste uppfylla samt 
informera om eventuella krav som gäller 
för hur de ska presenteras. Om alternativa 
utföranden är tillåtna ska den 
upphandlande enheten också se till att de 

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

alternativ.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten får i 
förfrågningsunderlaget ange att 
alternativa utföranden inte godkänns, 
tillsammans med de exakta orsakerna till 
detta. 

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En upphandlande enhet får besluta att
inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 

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

de skyldigheter som unionen eller 
medlemsstaterna har fastställt i 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i kollektivavtal 
som följer medlemsstaternas praxis och 
sedvänjor eller i lagstiftningen om 
immateriella rättigheter eller i de 
internationella sociala eller miljörelaterade 
bestämmelser som anges i bilaga XIV eller 
skyldigheter på det immaterialrättsliga 
området.

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En socialt hållbar 
produktionsprocess.

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tillämpning av kollektivavtal och 
skiljedomar på nationell och lokal nivå 
samt branschnivå och företagsnivå samt 
nationell, europeisk och internationell 
lagstiftning om skydd av hälsa och 
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säkerhet i arbetet samt om 
arbetsförhållanden.

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Om den som ursprungligen tilldelats 
kontraktet byts ut mot annan leverantör 
och den nya leverantören övertar 
anställda från den tidigare leverantören 
ska direktiv 2001/23/EG ha motsvarande 
rättsverkan för de anställda.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 59

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en upphandlande enhet bedömer 
kostnaderna för att använda en 
livscykelskostnadsbedömning ska den ange 

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

upphandlingsdokumenten ange vilka 
uppgifter som anbudsgivarna ska 
tillhandahålla och vilken metod den 
upphandlande myndigheten kommer att 
använda för att fastställa 
livscykelkostnaderna. Den metod som 
används för bedömningen av dessa
livscykelkostnader ska uppfylla samtliga 
följande villkor:

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

226. Den upphandlande enheten ska kräva 
att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de kostnader som 
beräknats, om alla följande villkor är 
uppfyllda:

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) efterlevnad, åtminstone på likvärdigt 
sätt, av de skyldigheter som unionen har 
fastställts på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftning eller de 

(d) efterlevnad, åtminstone på likvärdigt 
sätt, av skyldigheterna i nationell, 
europeisk eller internationell social- och 
arbetslagstiftning eller miljölagstiftning 
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internationella sociala och miljörelaterade 
bestämmelser som anges i bilaga XIV eller, 
om dessa inte är tillämpliga, av andra 
bestämmelser som garanterar en likvärdig 
skyddsnivå,

eller de internationella sociala och 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XIV eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) efterlevnad av regler och normer 
inom områdena hälsa och säkerhet, 
sociallagstiftning och arbetsrätt.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 4 –  stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den får endast förkasta anbudet när 
bevisen inte motiverar de låga priser eller 
avgifter som tas ut, med hänsyn till de 
faktorer som avses i punkt 3.

Den 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 eller om den 
motivering som mottagits inte är 
tillräcklig.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget ska en 
upphandlande myndighet begära eller 
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, liksom att anbudsgivaren 
lämnar information om sina 
underleverantörer, däribland deras namn, 
kontaktuppgifter och juridiska ombud.
Alla förändringar i 
underleverantörskedjan och alla nya 
underleverantörer ska meddelas den 
upphandlande myndigheten, däribland 
deras namn, kontaktuppgifter och 
juridiska ombud.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
förfaranden för tilldelning av kontrakt som 
omfattas av detta kapitel som garanterar 
full överensstämmelse med principerna om 
öppenhet, icke-diskriminering och 
likabehandling av ekonomiska aktörer och 
gör det möjligt för de upphandlande 
enheterna att ta hänsyn till de särskilda 
egenskaperna för tjänsterna i fråga.
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Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande enheterna beaktar behovet 
av att garantera tjänsternas höga kvalitet, 
säkerhet, kontinuitet, åtkomlighet, 
överkomliga pris, tillgänglighet och 
omfattning, olika användarkategoriers 
specifika behov, bland dem också 
missgynnade och sårbara grupper, jämte 
behovet av att främja deltagande från små 
och medelstora företags sida 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.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande enheterna, som ska vara 
skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut 
eller motivera varför de väljer att inte göra 
det.

(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag samt från 
branschorganisationer eller liknande 
organ på tillämpningen av reglerna för 
offentlig upphandling i särskilda fall och 
överföra analysen till de behöriga 
upphandlande enheterna, som ska vara 
skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut 
eller motivera varför de väljer att inte göra 
det.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Den årliga rapporten ska också 
innehålla en årlig jämförelse mellan de 
priser som lämnats in och de faktiska 
kostnaderna för kontrakt som fullgjorts 
och det eventuella inflytandet över antalet 
anställda hos leverantörerna. 
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