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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till direktiv om offentlig upphandling har en framträdande roll i 
Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020). Den 
offentliga upphandlingen ska i ökad utsträckning användas för att främja en hög 
sysselsättningsnivå och bidra till uppnåendet av andra mål, framför allt på de miljö- och 
socialpolitiska områdena.

Med förslaget vill kommissionen dels ”öka effektiviteten i offentliga utgifter [...] för att säkra 
bästa möjliga [resultat] när det gäller att få valuta för pengarna”, dels vill den ge ”bättre 
möjligheter att använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål, 
såsom skyddet av miljön [...], sysselsättning och social integration samt säkerställande av 
bästa tänkbara villkor för tillhandahållande av sociala tjänster av hög kvalitet”. Denna ansats 
är glädjande. Kommissionens förslag går dock inte tillräckligt långt och är alltför vaga, 
särskilt i fråga om den sociala hållbarheten.

Inom EU använder myndigheterna cirka 18 procent av EU:s BNP för upphandling av varor, 
byggentreprenader och tjänster. En reform av lagstiftningen om upphandling skulle därför bli 
en viktig drivkraft för att öka hållbarheten i samhället. Eftersom det handlar om offentliga 
medel är ansvaret särskilt stort att inte använda dessa medel till kortsiktiga mål utan att satsa 
dem på långsiktiga investeringar i samhället. 

För att uppnå detta mål krävs en bred strategi. Följande punkter är särskilt viktiga:

– Kriteriet om ”det lägsta priset” måste strykas helt. Kriteriet ”det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet” är tillräckligt flexibelt att även inbegripa anbudspriset. För att det 
ska bli tydligt vad som menas med ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” bör det i 
stället heta ”det ekonomiskt mest fördelaktiga och hållbara anbudet”.

– De arbetsrättsliga och sociala bestämmelser som ska tillämpas ska tas upp inte endast i 
skälen utan också i artiklarna. Alla föreskrifter som ska tillämpas på arbetsplatsen och 
som fastställts i internationella avtal och EU:s lagstiftning, men också i nationell 
lagstiftning, skiljedomar eller kollektivavtal, måste tillämpas, även vid gränsöverskridande 
situationer.

– Därutöver måste de upphandlande myndigheterna kunna integrera andra slags sociala 
kriterier i de tekniska specifikationerna och/eller tilldelningskriterierna, t.ex. att skapa 
bättre arbetsvillkor för missgynnade grupper, jämställdhet, tillgång till fortbildning eller 
rättvis handel. Redan vid inledningen av förfarandet måste det bedömas om 
anbudsgivaren också kan uppfylla dessa kriterier. Externa sociala kostnader med koppling 
till kontraktsföremålet bör också räknas in i detta.

– Kriterierna för onormalt låga anbud måste skärpas; det bör vara fullt tillräckligt att ett 
anbud antingen är 25 procent lägre än det genomsnittliga anbudet eller 10 procent lägre än 
det näst lägsta anbudet för att vara så lågt att vissa delar måste förklaras.

– Bestämmelserna avseende underleverantörer är inte tillräckligt långtgående i 
kommissionens förslag. Anbudsgivaren ska i sitt anbud inte bara ta upp frågan om 
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underleverantörer utan också meddela deras namn så att de kan identifieras genom att 
information om deras kontaktuppgifter och juridiska ombud lämnas. Dessutom måste 
huvudentreprenören och alla mellanliggande underleverantörer kunna hållas ansvariga om 
social- och arbetsrättsliga bestämmelser och bestämmelser som rör hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och arbetsvillkor inte efterlevs.

– Den nya kapitlet om sociala tjänster bör leda till ett bättre skydd av kvaliteten på 
personliga tjänster. Det måste därför vara obligatoriskt att ta med särskilda 
kvalitetskriterier. Tilldelningen av offentliga upphandlingskontrakt får dessutom inte 
under några omständigheter enbart grunda sig på principen om mest fördelaktiga pris. 
Dessutom måste kapitlet om regler för skäl för uteslutning, underentreprenader och 
respekten för de arbetsrättsliga och sociala bestämmelser som ska gälla på arbetsplatsen 
kompletteras.

– För en korrekt tillämpning av direktivet är det viktigt att kapitel IV om styrning 
kompletteras. T.ex. ska anbudsgivare som befunnits visa väsentliga och ihållande brister i 
fullgörandet av uppdraget kartläggas, tas upp på en lista som ska vara tillgänglig för 
upphandlande myndigheter och fungera som ett skäl för uteslutning. Tillämpningen av 
bestämmelserna om upphandling, särskilt de arbetsrättsliga och sociala bestämmelser som 
ska gälla på arbetsplatsen, ska också övervakas av tillsynsmyndigheten. 

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
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Enligt artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
unionen vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor. Detta direktiv bör bidra till 
uppnående av dessa mål genom att främja 
hållbar offentlig upphandling, införandet 
av sociala kriterier i alla skeden av 
upphandlingsförfarandet och respekten 
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för skyldigheter som rör sociala villkor 
och anställningsvillkor, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
samt arbetsvillkor enligt lagar, 
förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs. Dessa skyldigheter bör också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till den övergripande sociala bestämmelsen, som introducerades med 
Lissabonfördraget, är väsentlig för en hållbar upphandling och för att införa övergripande 
sociala kriterier genom hela upphandlingsförfarandet.

Ändringsförslag 2

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.

Or. en

Motivering

ILO:s konvention nr 94 föreskriver att offentlig handling ska omfatta arbetsklausuler som 
säkerställer likabehandling med lokala arbetstagare. Medlemsstater som har ratificerat 
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denna konvention bör inte hindras att respektera dess bestämmelser. Detta förtydligande är 
särskilt viktigt mot bakgrund av domstolens dom i mål C-346/06 (Rüffert).

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Detta direktiv säkrar tillämpningen 
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 
arbetstagare vid överlåtelse av ett företag.

Or. en

Motivering

Om en offentlig myndighet lägger ut en funktion som tidigare utförts internt på entreprenad 
till den privata sektorn kan det vara fråga om en överlåtelse i den mening som avses i 
direktivet om överlåtelse av företag. I sådana fall är det direktivet tillämpligt. Där föreskrivs 
meningsfulla informations- och samrådsförfaranden, och alla förändringar av gällande 
arbetsvillkor förbjuds, inklusive villkoren för uppsägning.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5d) De upphandlande myndigheterna har 
stor frihet att använda både tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier i 
syfte att uppnå sina mål, inbegripet 
hållbarhetsmål. Förutsatt att regeln om 
kopplingen till kontraktsföremålet följs är 
detta direktiv inte avsett att ytterligare 
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begränsa de typer av intressen som en 
upphandlande myndighet kan tillgodose 
med hjälp av tekniska specifikationer eller 
tilldelningskriterier.

Or. en

Motivering

Målet för reglerna om offentlig upphandling måste vara större hållbarhet. Därför bör 
myndigheter ha stor frihet att införa hållbarhetskriterier i de tekniska specifikationerna och 
tilldelningskriterierna, förutsatt att kriterierna har en koppling till föremålet för kontraktet 
(så som krävs enligt europeisk rättspraxis om offentlig upphandling).

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 5e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5e) Tekniska specifikationer, 
tilldelningskriterier och villkor för 
fullgörande av kontraktet skiljer sig åt 
genom den roll de spelar i 
upphandlingsprocessen, och inte genom 
sitt innehåll. Med de tekniska 
specifikationerna definierar den 
upphandlande myndigheten absoluta 
krav. Tilldelningskriterierna gör å sin 
sida det möjligt för den upphandlande 
myndigheten att jämföra de relativa 
fördelarna med olika kombinationer av 
kriterier. Bestämmelserna om fullgörande 
av kontraktet anger slutligen hur 
kontraktet ska fullgöras.

Or. en

Motivering

The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
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their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster.
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. På grund av sin 
natur är tjänsterna i allmänhet svåra att 
förena med de inremarknadsregler som 
gäller för den offentliga upphandlingen. 
Därför bör myndigheterna hellre välja 
andra sätt att tillhandahålla dessa 
tjänster, och de måste garantera en hög 
kvalitet på de sociala tjänster som 
tillhandahålls om de trots allt bestämmer 
sig för att tillämpa förfaranden för 
offentlig upphandling. För ett bättre 
skydd av kvaliteten på dessa tjänster i 
offentliga upphandlingskontrakt bör ett 
särskilt system införas med ett högre 
tröskelvärde på 500 000 euro. Personliga 
tjänster till värden under denna tröskel 
brukar inte vara av intresse för leverantörer 
från andra medlemsstater, annat än om det 
finns konkreta indikationer på motsatsen, 
som unionsfinansiering av 
gränsöverskridande projekt. Kontrakt för 
personliga tjänster över denna tröskel bör 
vara öppna för hela unionen. Med hänsyn 
till betydelsen av det kulturella 
sammanhanget och dessa tjänsters 
känslighet, bör medlemsstaterna ges stor 
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sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Nationella, regionala 
och lokala myndigheters väsentliga roll 
och stora frihet när det gäller 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 myndigheter 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, vilket säkrar en hög kvalitet, 
säkerhet och överkomlighet, 
likabehandling samt främjandet av 
allmän tillgång och användarrättigheter.
Detta innebär att principer som 
tjänsternas kvalitet, kontinuitet, 
åtkomlighet, tillgänglighet och 
omfattning, liksom demokratisk kontroll 
och ansvarsskyldighet, är särskilt viktiga. 
Medlemsstaterna och/eller offentliga 
myndigheter har fortfarande frihet att 
tillhandahålla dessa tjänster själva, till 
exempel genom ett vertikalt internt 
tillhandahållande eller ett horisontellt 
samarbete mellan kommuner (offentlig-
offentligt), eller genom att organisera 
sociala tjänster på varje annat sätt som inte 
medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
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överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering. Enligt 
domstolens rättspraxis, i synnerhet domen 
i mål C-70/95 (Sodemare), kan 
upphandlande myndigheter tillåtas att 
reservera kontrakt för icke vinstdrivande 
organisationer – förutsatt att en sådan 
begränsning föreskrivs av nationell 
lagstiftning och är förenlig med 
EU-rätten – om detta är nödvändigt och 
står i proportion till vissa samhällsmål i
det nationella välfärdssystemet.

Or. en

Motivering

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Ändringsförslag 7

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 

(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 och andra 



PA\901907SV.doc 11/50 PE485.939v02-00

SV

upphandlande myndigheter få lov att som 
tilldelningskriterium välja antingen ”det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga 
anbudet” eller ”den lägsta kostnaden”, 
varvid de i det sistnämnda fallet har frihet 
att bestämma lämpliga kvalitetsnormer 
genom att använda tekniska specifikationer 
eller villkor för fullgörande av kontraktet.

livscykelegenskaper. Följaktligen bör 
upphandlande myndigheter anta 
tilldelningskriterier i syfte att utvärdera 
den upphandlande myndighetens 
hållbarhetsintressen. De upphandlande 
myndigheterna har också frihet att 
bestämma lämpliga hållbarhets- och
kvalitetsnormer genom att använda 
tekniska specifikationer eller villkor för 
fullgörande av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 8

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 och pris, 
med hänsyn till hållbarhetsintressen.
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.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande myndigheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier. Det bör således 
göras klart att upphandlande myndigheter 
får tillämpa en livscykelkostnadsmetod när 
de bestämmer det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet och den lägsta 
kostnaden, förutsatt att den metod som 
används har utvecklats på ett objektivt och 
icke-diskriminerande sätt och är tillgänglig 
för alla berörda parter. Begreppet 
livscykelkostnad innefattar alla kostnader 
under byggentreprenadens, varornas eller 
tjänsternas livscykel, både deras interna 
kostnader (t.ex. utveckling, produktion, 
användning, underhåll och bortskaffande 
av uttjänta produkter) samt deras externa
kostnader, förutsatt att de kan beräknas i 
ekonomiska termer och övervakas. 
Gemensamma metoder bör utvecklas på 
unionsnivå för beräkning av 
livscykelkostnader för särskilda kategorier 
av varor eller tjänster, men när en sådan 
metod har utvecklats bör det bli 
obligatoriskt att använda den.

(40) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande myndigheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier. Det bör således 
göras klart att upphandlande myndigheter 
bör tillämpa en livscykelkostnadsmetod 
när de bestämmer det mest ekonomiskt 
fördelaktiga och hållbara anbudet, 
förutsatt att den metod som används har 
utvecklats på ett objektivt och icke-
diskriminerande sätt och är tillgänglig för 
alla berörda parter. Begreppet 
livscykelkostnad innefattar alla kostnader 
under byggentreprenadens, varornas eller 
tjänsternas livscykel, både deras interna 
kostnader (t.ex. utveckling, produktion, 
användning, underhåll och bortskaffande 
av uttjänta produkter) samt deras externa 
kostnader, förutsatt att de kan beräknas i 
ekonomiska termer och övervakas. 
Gemensamma metoder bör utvecklas på 
unionsnivå för beräkning av 
livscykelkostnader för särskilda kategorier 
av varor eller tjänster, men när en sådan 
metod har utvecklats bör det bli 
obligatoriskt att använda den.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) I tekniska specifikationer och i (41) I tekniska specifikationer och i 
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tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter dessutom få lov att hänvisa 
till en bestämd produktionsprocess, ett 
bestämt sätt att tillhandahålla tjänster eller 
en bestämd process för något annat 
stadium av en produkt eller tjänsts 
livscykel, så länge dessa är kopplade till 
kontraktet. För att bättre integrera sociala 
hänsyn i offentlig upphandling kan 
upphandlande myndigheter även tillåtas 
att ta med dem i tilldelningskriterierna för 
de ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudsegenskaperna avseende 
arbetsvillkoren för de personer som direkt 
deltar i den berörda produktionsprocessen 
eller i tillhandahållandet av den berörda 
tjänsten. Sådana egenskaper får endast
avse hälsoskydd för den personal som 
deltar i produktionsprocessen eller 
främjandet av social integration för 
missgynnade personer eller medlemmar i 
sårbara grupper bland de personer som fått 
i uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster och på ett 
sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter till avtalet eller de 
frihandelsavtal som unionen är part till. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter även få lov att använda 
organisationens kvalifikationer och 
erfarenheten hos den personal som utsetts 
att fullgöra det berörda kontraktet som 
kriterium, eftersom detta kan påverka 

tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter dessutom få lov att hänvisa 
till livscykelegenskaper, såsom en bestämd 
produktionsprocess, exempelvis sociala 
aspekter och miljöaspekter, ett bestämt 
sätt att tillhandahålla tjänster, funktions-
eller prestandakrav som syftar till att 
minimera respektive maximera 
miljöpåverkan och sociala effekter eller
en bestämd process för något annat 
stadium av en produkt eller tjänsts 
livscykel, så länge dessa är kopplade till 
kontraktet. Regeln om kopplingen till 
kontraktsföremålet bör tolkas generöst. 
Följaktligen kan upphandlare, för att 
bättre integrera sociala hänsyn i offentlig 
upphandling, även tillåtas att i de tekniska 
specifikationerna och 
tilldelningskriterierna ta med egenskaper
avseende arbetsvillkoren för de personer 
som direkt deltar i den berörda 
produktionsprocessen eller i 
tillhandahållandet av den berörda tjänsten.
Sådana egenskaper kan exempelvis avse 
hälsoskydd för den personal som deltar i 
produktionsprocessen, jämställdhetsfrågor 
(t.ex. lika lön för lika arbete, balans 
mellan yrkes- och privatliv), tillgång till 
intern yrkesutbildning, deltagande av och 
samråd med användarna, överkomlighet, 
mänskliga rättigheter, etisk handel eller 
främjandet av social integration för 
missgynnade personer eller medlemmar i 
sårbara grupper (t.ex. långtidsarbetslösa, 
romer, invandrare eller yngre och äldre 
arbetstagare) 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 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.
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kvaliteten på fullgörandet av kontraktet och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

För tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter även få lov att som tekniska 
specifikationer eller tilldelningskriterier
använda organisationens kvalifikationer 
och erfarenheten hos den personal som 
utsetts att fullgöra det berörda kontraktet, 
eftersom detta kan påverka kvaliteten på
och hållbarheten hos fullgörandet av 
kontraktet och därmed anbudets 
ekonomiska värde. De upphandlande 
myndigheterna får också i de tekniska 
specifikationerna eller 
tilldelningskriterierna införa sociala 
hänsyn som rör externa sociala kostnader 
vilka direkt är kopplade till livscykeln, 
såsom produktionens påverkan på den 
omgivande miljön och angränsande 
samhällen. I de tekniska specifikationerna 
bör de upphandlande myndigheterna 
fastställa skyldigheter som rör sociala 
villkor och anställningsvillkor, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
samt arbetsvillkor enligt lagar, 
förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs. Dessa skyldigheter bör också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Om en offentlig myndighet lägger ut en funktion som tidigare utförts internt på entreprenad 
till den privata sektorn kan det vara fråga om en överlåtelse i den mening som avses i 
direktivet om överlåtelse av företag. I sådana fall är det direktivet tillämpligt. Där föreskrivs 
meningsfulla informations- och samrådsförfaranden, och alla förändringar av gällande 
arbetsvillkor förbjuds, inklusive villkoren för uppsägning.
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Ändringsförslag 11

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 
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.

(42) Anbud som förefaller vara onormalt 
låga i förhållande till byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna kan vara baserade 
på tekniskt, ekonomiskt eller rättsligt 
osunda antaganden eller förfaranden. För 
att förhindra eventuella nackdelar under 
fullgörandet av kontraktet bör 
upphandlande 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 
inte kan ge en tillfredsställande förklaring 
bör den upphandlande myndigheten 
förkasta anbudet. Förkastandet bör vara 
obligatoriskt i de fall då den upphandlande 
myndigheten har fastställt att det onormalt 
låga priset beror på ett åsidosättande av
unionens lagstiftning på miljöområdet eller 
av skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, social trygghet samt 
arbetsvillkor enligt lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar och kollektivavtal på EU-nivå 
och nationell nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs. Dessa skyldigheter bör också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
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. 
När det gäller skyldigheter som rör 
sociala villkor och anställningsvillkor, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
social trygghet samt arbetsvillkor enligt 
lagar, förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs, bör de upphandlande 
myndigheterna fastställa bestämmelser 
som föreskriver en lämplig skyddsnivå i 
klausulerna om fullgörande av kontraktet.
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Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Gällande lagar, förordningar och 
kollektivavtal rörande anställningsvillkor 
och arbetarskydd, på såväl nationell nivå 
som unionsnivå, är tillämpliga vid 
fullgörandet av ett offentligt kontrakt om 
dessa bestämmelser och tillämpningen av 
dem överensstämmer med unionsrätten.
För gränsöverskridande verksamhet, när 
arbetstagare i en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat i 
samband med utförandet av ett offentligt 
kontrakt, fastställs i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster de 
minimivillkor som måste uppfyllas i 
värdlandet gentemot de utstationerade 
arbetstagarna. Om det i nationell rätt ingår 
bestämmelser i detta avseende, kan det om 
dessa förpliktelser inte uppfylls betraktas 
som ett allvarligt fel från den berörda 
ekonomiska aktörens sida, som kan 
medföra att denne utesluts från det 
offentliga upphandlingsförfarandet.

(44) De lagar, förordningar och 
kollektivavtal på såväl nationell nivå som 
unionsnivå vilka gäller på den ort där 
arbetet, tjänsten eller leveransen utförs 
och som rör anställningsvillkor och 
arbetarskydd bör vara tillämpliga vid 
fullgörandet av ett offentligt kontrakt, 
inbegripet i gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat. Om det i nationell rätt ingår 
bestämmelser i detta avseende, kan det om 
dessa förpliktelser inte uppfylls betraktas 
som ett allvarligt fel från den berörda 
ekonomiska aktörens sida, som kan 
medföra att denne utesluts från det 
offentliga upphandlingsförfarandet.

Or. en

Motivering

Alla bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor måste vara tillämpliga, däribland 
samtliga kollektivavtal, även i fall med utstationering av arbetstagare. Domstolens dom i mål 
C-346/06 (Rüffert) har medfört att de grundläggande normer som fastställs i direktiv 
96/71/EG tolkas som maximinormer som bara är tillämpliga på generellt bindande 
kollektivavtal och minimilöner. Man måste dock se till att alla arbetstagare behandlas lika.
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Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) livscykelegenskaper: faktorer som 
rör någon del av livscykeln för en produkt 
eller byggentreprenad eller 
tillhandahållandet av en tjänst, i enlighet 
med definitionen i artikel 2.22. 
Livscykelegenskaperna kan vara osynliga 
egenskaper som är en del av en produkt 
till följd av val som gjorts vid 
tillverkningen eller i samband med andra 
icke-användningsfaser av livscykeln.

Or. en

Motivering

”Livscykelegenskaperna” är väsentliga för att myndigheter ska kunna inkludera 
hållbarhetsintressen. De bör definieras så att det blir tydligt på vilket sätt de kan tas med i de 
tekniska specifikationerna och tilldelningskriterierna.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna måste 
tillämpa ett konkurrensutsatt förfarande 
med förhandlingar eller 
konkurrenspräglade dialoger när ett 
offentligt kontrakt kan medföra 
överlåtelse av företag.

Or. en

Motivering

Om en offentlig myndighet lägger ut en funktion som tidigare utförts internt på entreprenad 
till den privata sektorn kan det vara fråga om en överlåtelse i den mening som avses i 
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direktivet om överlåtelse av företag. I sådana fall är det direktivet tillämpligt. Där föreskrivs 
meningsfulla informations- och samrådsförfaranden, och alla förändringar av gällande 
arbetsvillkor förbjuds, inklusive villkoren för uppsägning.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1– stycke 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) på grund av krav på samråd med 
företrädare för anställda i fråga om 
byggentreprenader eller tjänster där 
personalen påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska ingå 
i upphandlingsdokumenten. De egenskaper 
som krävs av byggentreprenader, varor 
eller tjänster ska anges, så att den 
upphandlande myndighetens mål uppnås, 
inbegripet hållbarhetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 18

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 

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

byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra 
livscykelegenskaper enligt artikel 2.22a.
Detta kan omfatta:

Or. en

Motivering

Sociala kriterier måste tas med i alla skeden av processen för offentlig upphandling. Det bör 
vara möjligt för myndigheterna att redan i de tekniska specifikationerna kräva att vissa 
sociala kriterier respekteras. Eftersom kvaliteten och hållbarheten hos en byggentreprenad 
eller tjänst väsentligt påverkas av hur personalen är organiserad och dess kvalifikationer och 
erfarenhet, bör det vara möjligt att kräva vissa inslag redan i de tekniska specifikationerna.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sociala kriterier såsom respekten för 
anständiga arbetsvillkor, regler för hälsa 
och säkerhet, kollektiva förhandlingar, 
jämställdhet (t.ex. lika lön för lika arbete, 
balans mellan yrkes- och privatliv), social 
integration, inklusive 
sysselsättningsmöjligheter för personer 
med funktionshinder, missgynnade 
personer eller utsatta arbetstagare (t.ex. 
långtidsarbetslösa, romer, invandrare 
eller yngre och äldre arbetstagare), 
tillgång till intern yrkesutbildning, 
deltagande av och samråd med 
användarna, överkomlighet, mänskliga 
rättigheter och etisk handel.

Or.en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2 – led b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Sociala hänsyn som rör externa sociala 
kostnader vilka direkt är kopplade till 
livscykeln enligt artikel 2.22, såsom 
produktionens påverkan på den 
omgivande miljön och angränsande 
samhällen.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För tjänstekontrakt och kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader: organiseringen av 
och kvalifikationerna och erfarenheten 
hos den personal som utsetts att fullgöra 
kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
samt arbetsvillkor enligt lagar, 
förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
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förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs, ska tydligt anges av de 
upphandlande myndigheterna i de 
tekniska specifikationerna som en del av 
de absoluta kraven på anbuden till 
kontraktet.

Or. en

Motivering

Skyldigheter som rör socialt skydd och anställningsskydd samt arbetsvillkor bör anges i de 
tekniska specifikationerna som absoluta krav vilka måste uppfyllas för att en aktör ska 
godkännas som anbudssökande.

Ändringsförslag 23

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 miljöegenskaper och 
sociala egenskaper 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, inklusive, i enlighet med 
punkt 1, krav som rör de upphandlade 
byggentreprenadernas, varornas eller 
tjänsternas livscykelegenskaper enligt 
artikel 2.22a.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2
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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 ska 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 på 
miljöområdet eller skyldigheter som rör 
sociala villkor och anställningsvillkor, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
social trygghet samt arbetsvillkor enligt 
lagar, förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella arbetsrättsliga 
bestämmelser som förtecknas i bilaga XI, 
vilka gäller på den ort där arbetet, 
tjänsten eller leveransen utförs, även i 
underleverantörskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett kontrakt om en 
upphandlande myndighet får kännedom om 
ett beslut som har vunnit laga kraft om att 
den ekonomiska aktören inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende erläggande av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelser som gäller i det 
land där aktören är etablerad eller i den
medlemsstat där den upphandlande 
myndigheten finns.

2. Varje ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett kontrakt om en 
upphandlande myndighet får kännedom om 
ett beslut som har vunnit laga kraft om att 
den ekonomiska aktören inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende erläggande av 
skatter, sociala avgifter eller andra 
skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
samt arbetsvillkor enligt lagar, 
förordningar eller administrativa
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
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nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs. Dessa skyldigheter bör också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Åsidosättande av bestämmelser om socialt skydd och arbetarskydd måste utgöra ett skäl för 
obligatorisk uteslutning. Denna bestämmelse bör också omfatta nationella lagar och 
förordningar, skiljedomar samt kollektivavtal som gäller på den ort där arbetet, tjänsten eller 
leveransen utförs.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ekonomiska aktörer (inklusive 
underleverantörer) som förekommer på 
en officiell lista över aktörer som 
åsidosätter bestämmelser eller 
skyldigheter enligt vad som anges i artikel 
83a ska uteslutas från deltagande i 
offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

Or. en

Motivering

Detta skäl för uteslutning bör flyttas till de obligatoriska skälen för uteslutning samt 
kompletteras.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En upphandlande myndighet ska 
utesluta en ekonomisk aktör från 
deltagande i en offentlig upphandling om 
något av villkoren i punkterna 1, 2, 2a 
och led c eller d i punkt 3 är uppfyllda, 
när det gäller en underleverantör som 
föreslås av den ekonomiska aktören i 
enlighet med artikel 71.

Or. en

Motivering

Åsidosättande av bestämmelser om socialt skydd och arbetarskydd måste utgöra ett skäl för 
obligatorisk uteslutning. Denna bestämmelse bör också omfatta nationella lagar och 
förordningar, skiljedomar samt kollektivavtal som gäller på den ort där arbetet, tjänsten eller 
leveransen utförs.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 1–3 får lämna bevis 
till den upphandlande myndigheten som 
visar deras tillförlitlighet, trots att det 
föreligger skäliga orsaker till uteslutning.

4. Varje anbudssökande, anbudsgivare 
eller underleverantör som befinner sig i 
någon av de situationer som avses i 
punkterna 1, 2 och 3 får lämna bevis till 
den upphandlande myndigheten som visar 
deras tillförlitlighet, trots att det föreligger 
skäliga orsaker till uteslutning.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska anbudssökanden eller
anbudsgivaren visa att de har ersatt 
eventuella skador som orsakats av brottet 
eller det allvarliga felet i fråga, att de har 
klargjort förhållanden och omständigheter 
på ett uttömmande sätt och aktivt 
samarbetar med de utredande 
myndigheterna samt har vidtagit lämpliga 
konkreta tekniska, organisatoriska och 
personliga åtgärder för att förhindra 
ytterligare brott eller allvarliga fel. Den 
upphandlande myndigheten ska bedöma de 
åtgärder som vidtagits av anbudssökandena 
och anbudsgivarna och ta hänsyn till 
allvaret i och de särskilda 
omständigheterna kring brottet eller det 
allvarliga felet i fråga. Om den 
upphandlande myndigheten anser att 
åtgärderna är otillräckliga ska den ange 
skälen till detta i sitt beslut.

I detta syfte ska anbudssökanden, 
anbudsgivaren eller underleverantören 
visa att de har ersatt eventuella skador som 
orsakats av brottet eller det allvarliga felet i 
fråga, att de har klargjort förhållanden och 
omständigheter på ett uttömmande sätt och 
aktivt samarbetar med de utredande 
myndigheterna samt har vidtagit lämpliga 
konkreta tekniska, organisatoriska och 
personliga åtgärder för att förhindra 
ytterligare brott eller allvarliga fel. Den 
upphandlande myndigheten ska bedöma de 
åtgärder som vidtagits av 
anbudssökandena, anbudsgivarna eller 
underleverantörerna och ta hänsyn till 
allvaret i och de särskilda 
omständigheterna kring brottet eller det 
allvarliga felet i fråga. Om den 
upphandlande myndigheten anser att 
åtgärderna är otillräckliga ska den ange 
skälen till detta i sitt beslut.

Or. en

Ändringsförslag 31

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

(ca) erfarenhet av hållbar och social 
prestanda.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller teknisk kunskap och 
yrkeskunskap får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna förfogar över nödvändiga 
personalresurser, tekniska resurser och den 
erfarenhet som krävs för att utföra
kontraktet enligt en lämplig 
kvalitetsstandard. Den upphandlande 
myndigheten får sluta sig till att en 
ekonomisk aktör inte kommer att kunna

4. När det gäller teknisk kunskap och 
yrkeskunskap får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna förfogar över nödvändiga 
personalresurser, tekniska resurser och den 
erfarenhet som krävs för att säkerställa 
utförandet av kontraktet enligt en lämplig 
kvalitetsstandard och, om så krävs av den 
upphandlande myndigheten, i enlighet 
med varje klausul om fullgörande av 
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utföra kontraktet enligt en lämplig 
kvalitetsstandard när den upphandlande 
myndigheten har fastställt att den 
ekonomiska aktören har motstridiga 
intressen som kan ha en negativ inverkan 
på utförandet av kontraktet.

kontraktet som anges i enlighet med 
artiklarna 70 och 71. Den upphandlande 
myndigheten får sluta sig till att en 
ekonomisk aktör inte kommer att kunna
säkerställa utförandet av kontraktet enligt 
en lämplig kvalitetsstandard om den har 
fastställt att den ekonomiska aktören har 
motstridiga intressen som kan ha en 
negativ inverkan på utförandet av 
kontraktet.

Or. en

Motivering

Formuleringen behöver breddas så att möjligheten att övervaka underleverantörer beaktas. 
Det bör också förtydligas i artikeln att upphandlande myndigheter får utnyttja urvalsskedet 
för att bedöma entreprenörens förmåga att leva upp till kraven på utförandet av kontraktet.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När det gäller erfarenheten av 
kriterier för hållbar och social prestanda 
får hänsyn tas till investeringar i 
färdigheter och yrkesutbildning samt 
erfarenhet av flödesekonomi (supply 
chain management).

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bevis på en ekonomisk aktörs tekniska 
kapacitet får lämnas i en eller flera av de 
former som anges i bilaga XIV del 2, 
beroende på de aktuella 
byggentreprenadernas, varornas eller 
tjänsternas art, kvantitet eller betydelse och 

3. Bevis på en ekonomisk aktörs tekniska 
kapacitet får lämnas i en eller flera av de 
former som anges i bilaga XIV del 2, 
beroende på de aktuella 
byggentreprenadernas, varornas eller 
tjänsternas art, kvantitet, kvalitet, 
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ändamål. hållbarhet eller betydelse och ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska det kriterium som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga och hållbara 
anbudet.

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,
(b) den lägsta kostnaden.

Or. en

Motivering

Det behövs hållbarare förfaranden för offentlig upphandling om målen i 
Europa 2020-strategin och de ”samhällsmål” som anges i kommissionens motivering ska 
kunna uppnås. Därför måste kriteriet om den lägsta kostnaden tas bort (vilket redan är 
allmän praxis i vissa medlemsstater, t.ex. Tyskland). ”Det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet” måste ändras till ”det ekonomiskt mest fördelaktiga och hållbara anbudet”, så att 
det blir klart vad termen står för.

Ändringsförslag 37

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 

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

Or. en

Ändringsförslag 38

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 ekonomiskt mest fördelaktiga och 
hållbara anbudet ska fastställas enligt de 
olika kriterier som är kopplade till 
föremålet för det offentliga kontraktet i 
fråga. Dessa kriterier ska förutom pris eller 
kostnader (inbegripet livscykelkostnader 
enligt artikel 67) omfatta andra kriterier 
som är kopplade till kontraktsföremålet i 
fråga, till exempel

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) den specifika produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel enligt 
vad som avses i artikel 2.22, i den mån 
dessa kriterier anges i enlighet med punkt 4 
och rör faktorer som är direkt kopplade till 
dessa processer och kännetecknar den 
specifika produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna i fråga.

(d) den specifika produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel eller 
livscykelegenskaper enligt vad som avses i 
artikel 2.22 och 2.22a, i den mån dessa 
kriterier anges i enlighet med punkt 4 och 
rör faktorer som är direkt kopplade till 
dessa processer och kännetecknar den 
specifika produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna i fråga.

Or. en
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Motivering

Möjligheten att ta med sociala kriterier bör anges uttryckligen.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Sociala kriterier såsom respekten för 
anständiga arbetsvillkor, regler för hälsa 
och säkerhet, kollektiva förhandlingar, 
jämställdhet (t.ex. lika lön för lika arbete, 
balans mellan yrkes- och privatliv), social 
integration, inklusive 
sysselsättningsmöjligheter för personer 
med funktionshinder, missgynnade 
personer eller utsatta arbetstagare (t.ex. 
långtidsarbetslösa, romer, invandrare 
eller ungdomar och äldre), tillgång till 
intern yrkesutbildning, deltagande av och 
samråd med användarna, överkomlighet, 
mänskliga rättigheter och etisk handel.

Or. en

Ändringsförslag 41

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Tilldelningskriterierna ska vara 
kopplade till kontraktsföremålet (detta 
utesluter inte osynliga egenskaper hos 
produkter eller tjänster såsom 
livscykelegenskaper enligt punkt 22a),
garantera verklig och rättvis konkurrens 
och kompletteras med krav som gör det 
möjligt att effektivt kontrollera de 
uppgifter som lämnas av anbudsgivarna.
Den upphandlande myndigheten ska på 
grundval av de uppgifter och bevis som har 
lämnats av anbudsgivarna effektivt 
kontrollera om anbuden uppfyller 
tilldelningskriterierna.

Or. en

Motivering

För att det tydligt ska framgå vilka villkoren är för att ta med hållbarhetskriterier såsom 
sociala aspekter i tilldelningskriterierna bör kopplingen till kontraktsföremålet läggas till. 
Detta utesluter inte de så kallade osynliga egenskaperna.

Ändringsförslag 43

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 
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.

5. Den upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse, i 
upphandlingsdokumenten eller vid ett 
förfarande för konkurrenspräglad dialog, i 
det beskrivande dokumentet, ange hur de 
olika kriterierna kommer att viktas 
inbördes vid bedömningen av det
ekonomiskt mest fördelaktiga och 
hållbara anbudet.

Or. en



PA\901907SV.doc 33/50 PE485.939v02-00

SV

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 67 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Externa sociala kostnader som direkt 
är kopplade till livscykeln, under 
förutsättning att de kan beräknas i 
ekonomiska termer och verifieras, vilket 
kan omfatta produktionens påverkan på 
den omgivande miljön och angränsande 
samhällen.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning till att externa miljökostnader ska nämnas bland 
livscykelkostnaderna men inte externa sociala kostnader. Externa sociala kostnader kan till 
exempel omfatta produktionens påverkan på den omgivande miljön och angränsande 
samhällen.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den ska ha utvecklats för upprepad 
eller löpande användning.

utgår

Or. en

Motivering

Detta kriterium är alldeles för restriktivt. Det bör räcka att den metod som används för att 
beräkna livscykelkostnader har utvecklats på ett vetenskapligt eller annat objektivt och icke-
diskriminerande sätt och är tillgänglig för alla berörda parter.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – inledningen
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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 47

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) Det pris eller den kostnad som tas ut är 
över 25 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden, eller

Or. en

Motivering

De villkor som måste uppfyllas för att ett anbud ska betraktas som onormalt lågt bör inte vara 
kumulativa. En pris- eller kostnadsskillnad på 25 procent jämfört med genomsnittet är redan 
mycket.

Ändringsförslag 48

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

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta villkor är alldeles för restriktivt. Ett anbud kan vara onormalt lågt utan att villkoret är 
uppfyllt.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl får den upphandlande 
myndigheten även kräva sådana 
förklaringar.

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl får den upphandlande 
myndigheten även kräva sådana 
förklaringar, i synnerhet i fall där priset 
eller kostnaderna som tas ut är lägre än 
det pris eller de kostnader som betalas till 
den befintliga entreprenören eller där 
priset eller kostnaderna som tas ut är 
lägre än de priser som är resultatet av 
andra pågående och jämförbara 
upphandlingsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 51

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 

(d) efterlevnad av skyldigheter som har 
fastställts i unionens lagstiftning på 
miljöområdet eller av skyldigheter som rör 
sociala villkor och anställningsvillkor, 
såsom hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, social trygghet samt 
arbetsvillkor enligt lagar, förordningar 
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garanterar en likvärdig skyddsnivå, eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar och kollektivavtal på EU-nivå 
och nationell nivå, liksom internationella
arbetsrättsliga bestämmelser som
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs; dessa skyldigheter ska också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat, eller, om de inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,

Or. en

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) efterlevnad av krav som har samband 
med artikel 71.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att hänvisa till artikel 71 om underentreprenader i de förklaringar som måste 
lämnas vid onormalt låga anbud.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 54

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 bestämmelser som 
anges i punkt 3 d.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav ska 
omfatta skyldigheter som rör sociala 
villkor och anställningsvillkor, såsom 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
social trygghet samt arbetsvillkor enligt 
lagar, förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs; dessa skyldigheter ska också 
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tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat. De får också omfatta kravet 
att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla 
ersättning för risker för prisökningar till 
följd av prisvariationer (hedging) som kan 
få betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet.

Or. en

Motivering

Skyldigheter som rör socialt skydd och anställningsskydd samt arbetsvillkor måste anges 
tydligt i klausulerna om fullgörande av kontraktet, så att det säkerställs att de respekteras.

Ändringsförslag 56

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 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 utan dröjsmål 
meddelas den upphandlande 
myndigheten, däribland deras namn, 
kontaktuppgifter och juridiska ombud.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag går i rätt riktning men är otillräckligt vad gäller 
underleverantörerna. Dessa måste kunna identifieras genom att deras namn, kontaktuppgifter 
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och juridiska ombud uppges. Alla förändringar måste meddelas den upphandlande 
myndigheten.

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Skälen till att underleverantörer 
anlitas ska anges i 
förfrågningsunderlaget och ska bygga på 
tekniska hänsyn och inte syfta till att 
sänka arbetskraftskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 58

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.

2. Medlemsstaterna ska 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.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Huvudentreprenören och alla 
mellanliggande underleverantörer kan, 
som tillägg till eller i stället för en 
underleverantör, av den anställde 
och/eller gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer hållas 
direkt ansvarig som en borgensman om 
en underleverantör inte följer 
bestämmelser som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
samt arbetsvillkor enligt lagar, 
förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs; dessa skyldigheter ska också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat. Detta ska tillämpas utan 
några ytterligare villkor, i synnerhet inte 
att arbetsgivaren direkt har felat.

Or. en

Motivering

Huvudentreprenörens och dennes underleverantörers solidariska ansvar är det enda sättet att 
effektivt skydda arbetstagarnas rättigheter. Själva konceptet lades för första gången fram av 
kommissionen i direktivet om utstationering av arbetstagare, även om tillämpningen av det 
har breddats i detta sammanhang.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Antalet underentreprenadföretag som 
medverkar i utförandet av ett offentligt 
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kontrakt ska begränsas till högst tre på 
varandra följande underleverantörer.

Or. en

Motivering

Genom denna bestämmelse säkras att antalet på varandra följande underleverantörer blir 
begränsat, samtidigt som horisontell underentreprenad, vilket stora byggnadsentreprenader 
kan kräva, fortfarande är möjligt.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 73a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 73a
Medlemsstaterna har stor frihet att 
organisera valet av tjänsteleverantörer på 
det sätt som de finner lämpligast, och de 
är fria att tillhandahålla sociala tjänster 
och andra specifika tjänster själva eller 
organisera sitt tillhandahållande på varje 
annat sätt som inte medför slutande av 
offentliga upphandlingskontrakt, förutsatt 
att ett sådant system säkerställer respekten 
för de grundläggande principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Or. en

Motivering

Medlemsstaternas stora frihet när det gäller valet av hur tjänster av allmänt intresse ska 
tillhandahållas bör understrykas även i artikeldelen och inte bara i skälen.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
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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.

behovet av att garantera tjänsternas höga 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
överkomlighet, tillgänglighet och 
omfattning, olika användarkategoriers 
specifika behov, inklusive missgynnade 
och utsatta grupper, deltagande och 
egenansvar för användarna samt 
innovation. Medlemsstaterna ska
föreskriva att valet av tjänsteleverantör inte 
endast ska avgöras av priset för 
tillhandahållandet av tjänsten i fråga, utan 
även ta hänsyn till kvalitets- och 
hållbarhetskriterierna för sociala tjänster 
enligt ovan.

Or. en

Motivering

De kriterier som säkerställer sociala tjänster av hög kvalitet måste vara bindande.

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna och/eller 
upphandlande myndigheter ska se till att 
de ekonomiska aktörerna respekterar 
skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
samt arbetsvillkor enligt lagar, 
förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs; dessa skyldigheter ska också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
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medlemsstat.

Or. en

Motivering

Bestämmelser om socialt skydd och arbetarskydd måste också respekteras vid 
tillhandahållandet av sociala tjänster.

Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna om underentreprenad i 
artikel 71 respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna ska säkerställa 
tillämpningen av skälen för uteslutning i 
artikel 55.

Or. en

Ändringsförslag 66

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Vid valet av tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna överväga att använda 
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reserverade kontrakt enligt artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. Upphandlande myndigheter får 
reservera specifika kontrakt för icke 
vinstdrivande organisationer som är 
specialiserade på att tillhandahålla 
sociala tjänster, förutsatt att de
grundläggande principerna om öppenhet 
och likabehandling respekteras.

Or. en

Motivering

Enligt domstolens rättspraxis, i synnerhet domen i mål C-70/95 (Sodemare), får 
upphandlande myndigheter reservera kontrakt för icke vinstdrivande organisationer, om en 
sådan begränsning föreskrivs av nationell lagstiftning och är förenlig med EU-rätten, och om 
detta är nödvändigt och står i proportion till vissa samhällsmål i det nationella 
välfärdssystemet.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en ekonomisk aktör eller en 
underleverantör som utsetts för ett 
kontrakt befunnits visa väsentliga eller 
ihållande brister i fullgörandet av något 
materiellt krav enligt kontraktet, ska den 
upphandlande myndigheten meddela 
sakförhållandet och de nödvändiga 
uppgifterna till de tillsynsorgan och 
administrativa myndigheter som avses i 
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artiklarna 84 och 88.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna lätt kan 
erhålla information och hjälp med 
avseende på tillämpningen av denna 
artikel genom de tillsynsorgan och 
administrativa myndigheter som avses i 
artiklarna 84 och 88.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 83a – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lista över aktörer som åsidosätter 
bestämmelser eller skyldigheter

1. En ekonomisk aktör som åsidosätter de 
bestämmelser som anges i kontraktet, 
särskilt sådana som rör socialt skydd och 
anställningsskydd, arbetsvillkor och 
underentreprenad ska föras upp på en 
lista över aktörer som åsidosätter 
bestämmelser eller skyldigheter. Att
förekomma på en sådan lista ska utgöra 
skäl för uteslutning.

Or. en
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Motivering

Ekonomiska aktörer som åsidosätter de bestämmelser som anges i upphandlingskontraktet 
bör svartlistas, så att upphandlande myndigheter kan spåra dem.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 83a – punkt 2 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Listor över aktörer som åsidosätter 
bestämmelser eller skyldigheter ska 
handhas av de tillsynsorgan och 
administrativa myndigheter som avses i 
artiklarna 84 och 88. Upphandlande 
myndigheter ska ha möjlighet att 
konsultera dessa listor innan de tilldelar 
ett offentligt kontrakt. 

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övervaka tillämpningen av reglerna för 
offentlig upphandling och praxis för detta 
hos upphandlande myndigheter och särskilt 
hos inköpscentraler.

(a) Övervaka hur den ekonomiska aktör 
som tilldelats kontraktet och dennes 
underleverantörer tillämpar reglerna för 
offentlig upphandling och reglerna om 
socialt skydd och anställningsskydd samt
arbetsvillkor, inklusive praxis för detta hos 
upphandlande myndigheter och särskilt hos 
inköpscentraler.

Or. en
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Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, på 
särskilda överträdelser som har upptäckts 
och systematiska brister.

(e) Uppmärksamma behöriga institutioner, 
bl.a. revisionsmyndigheter, på särskilda 
överträdelser som har upptäckts eller 
meddelats i enlighet med artikel 83.1a och 
systematiska brister.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Handha de listor över aktörer som 
åsidosätter bestämmelser eller 
skyldigheter som anges i artikel 83a.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Namnet på den anbudsgivare som 
tilldelats kontraktet, skälen till att den 
anbudsgivarens anbud valts och, om det är 
känt, uppgift om hur stor del av kontraktet 
eller ramavtalet som den utvalda 
anbudsgivaren avser att lägga ut på tredje 
part.

(e) Namnet på den anbudsgivare som 
tilldelats kontraktet, skälen till att den 
anbudsgivarens anbud valts och, om det är 
känt, uppgift om hur stor del av kontraktet 
eller ramavtalet som den utvalda 
anbudsgivaren avser att lägga ut på tredje 
part samt information om anbudsgivarens 
underleverantörer, däribland deras namn, 
kontaktuppgifter och juridiska ombud.

Or. en
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Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ge varandra 
ömsesidigt bistånd och ska vidta åtgärder 
för ett effektivt samarbete med varandra 
för att säkerställa informationsutbytet i de 
frågor som avses i artiklarna 40, 41, 42, 55, 
57, 59, 60, 61, 63 och 69. De ska garantera 
att de upplysningar som utväxlas behandlas 
konfidentiellt.

1. Medlemsstaterna ska ge varandra 
ömsesidigt bistånd och ska vidta åtgärder 
för ett effektivt samarbete med varandra 
för att säkerställa informationsutbytet i de 
frågor som avses i artiklarna 40, 41, 42, 55, 
57, 59, 60, 61, 63, 69 och 83a. De ska 
garantera att de upplysningar som utväxlas 
behandlas konfidentiellt.

Or. en

Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention nr 94 om arbetsklausuler i 
offentlig upphandling.

Or. en

Motivering

ILO:s konvention nr 94 bör också vara med på referensförteckningen över internationella 
sociala konventioner och miljökonventioner av hänsyn till de medlemsstater som har 
ratificerat konventionen.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Intyg på att den ekonomiska aktören inte 
har varit föremål för en lagakraftvunnen 
dom på en av grunderna i artikel 55.1.

(b) Intyg på att den ekonomiska aktören inte 
har varit föremål för en lagakraftvunnen 
dom eller ett lagakraftvunnet beslut på en 
av grunderna i artikel 55.1 eller 55.2.
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Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Intyg på att den ekonomiska aktören 
inte förekommer på en lista över aktörer 
som åsidosätter bestämmelser eller 
skyldigheter enligt vad som anges i 
artikel 83a.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Intyg på att den ekonomiska aktören 
enligt den utfärdande myndighetens 
vetskap inte befinner sig i en av de 
situationer som anges i artikel 55.3 c 
eller d eller 55.3a.

Or. en

Motivering

Förteckningen i bilaga XIII över innehållet i det europeiska upphandlingspasset måste 
kompletteras så att det omfattar erläggandet av skatter och sociala avgifter, respekten för 
socialt skydd och anställningsskydd och arbetsvillkor, intyg på att den ekonomiska aktören 
inte förekommer på en officiell lista över aktörer som åsidosätter bestämmelser eller 
skyldigheter, att underleverantörer måste respektera samma bestämmelser samt att allvarliga 
fel i yrkesutövningen och väsentliga och ihållande brister också måste beaktas.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Bilaga XVI – tabellrad 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tjänster avseende intressebevakning inom 
arbetstagarorganisationer

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom arbetstagarorganisationer är privata enheter och offentlig upphandling inte är 
tillämplig är det vilseledande att ta med dem i systemet för sociala tjänster.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Bilaga XVI – tabellrad 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Akutvård

Or. en

Motivering

Akutvård bör också betraktas som en social tjänst av allmänt intresse som omfattas av det 
enklare systemet.


