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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 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, medverka med 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 ska kunna nås. 
Offentlig upphandling kan också vara viktig för den europeiska sociala modellen, som 
grundar sig på arbeten av hög kvalitet, lika möjlighet, icke-diskriminering och social 
integration. 

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 gläder sig över 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 det 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
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster, i syfte att öka effektiviteten i 
de offentliga utgifterna, i synnerhet 
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande enheter kan utnyttja 
offentliga upphandlingar på ett bättre sätt 
till stöd för gemensamma samhällsmål
samt leda till att nya hållbara 
arbetstillfällen skapas. Det finns även ett 
behov av att klargöra grundläggande 
begrepp och koncept för att garantera 
rättslig säkerhet samt inbegripa vissa 
aspekter i väletablerad rättspraxis från EU-
domstolen på upphandlingsområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) 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 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 

(17) 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. 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 
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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 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 

(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 
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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. 

överföringsteknik som fastställs på 
unionsnivå. Dessutom om kan elektroniska 
informations- och kommunikationsmedel 
(med adekvata funktioner) hjälpa de 
upphandlande myndigheterna att 
förebygga, spåra och korrigera fel som 
uppstår i samband med 
upphandlingsförfarandet. 

Or. en

Ändringsförslag 4

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 
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 

(35) De tekniska specifikationer som 
upphandlare upprättar måste tillåta att den 
offentliga upphandlingen öppnas för 
konkurrens. Det bör därför vara möjligt att 
lämna anbud som avspeglar olika tekniska 
lösningar så att det råder tillräcklig 
konkurrens. Följaktligen bör de tekniska
specifikationerna 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 
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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.

likvärdig kan anbudsgivare åläggas att 
tillhandahålla bevis som verifierats av 
tredje part. Andra lämpliga bevismedel 
såsom tillverkarens tekniska 
dokumentation bör dock också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana intyg eller testrapporter 
eller inte har möjlighet att anskaffa dem 
inom de aktuella tidsfristerna.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 
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. 

(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 
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.

Or. en
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Ändringsförslag 6

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 
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.

(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 
bestämmelserna om 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.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 44
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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 
säkerställa verklig konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

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

Or. en

Ändringsförslag 8

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 

(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
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 55

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 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.

Or. en
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Ändringsförslag 10

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.

Or. en

Ändringsförslag 11

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.

Or. en
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Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Skyddet av anbudsgivarnas 
immateriella rättigheter ska garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 13

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.

Or. en

Ändringsförslag 14

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 

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 



PE491.136v02-00 14/23 PA\905015SV.doc

SV

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, 

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,

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i upphandlingsförfaranden för:

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) skyddade verkstäder eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen 
för program för skyddad anställning, 
förutsatt att flerparten berörda 
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arbetstagare är funktionshindrade som till 
följd av funktionshindrets art eller 
allvarliga karaktär inte kan arbeta under 
normala arbetsförhållanden eller som har 
det svårt att få anställning på den 
sedvanliga arbetsmarknaden,  

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) sociala företag och program vars 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integration av funktionshindrade och 
missgynnade arbetstagare, förutsatt att 
över 30 % av arbetstagarna hos dessa 
ekonomiska aktörer eller program är 
funktionshindrade eller missgynnade 
arbetstagare. 

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Skyddet av anbudsgivarnas 
immateriella rättigheter ska garanteras.

Or. en



PE491.136v02-00 16/23 PA\905015SV.doc

SV

Ändringsförslag 19

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.

Or. en

Ändringsförslag 20

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 artikel 76.2.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla upphandlingar där För alla upphandlingar där 
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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.

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 i vederbörligen 
motiverade undantagsfall som ska anges i 
meddelandet om upphandling och 
upphandlingsdokumenten.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 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 
miljöorganisationer, kan delta. 

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

Or. en

Ändringsförslag 23

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.

Or. en



PE491.136v02-00 18/23 PA\905015SV.doc

SV

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 
alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 25

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. 

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. 2. 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 de skyldigheter som unionen 
eller medlemsstaterna har fastställt på det 
social- och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XIV eller skyldigheter 
på det immaterialrättsliga området.

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en upphandlande enhet bedömer 
kostnaderna för att använda en 

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

livscykelskostnadsbedömning ska den ange 
den metod som används för bedömningen 
av livscykelkostnaderna i 
upphandlingsdokumenten. Den metod som 
används ska vara enkel så att den kan 
användas av små och medelstora företag 
och ska uppfylla samtliga följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 29

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

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

Or. en

Ändringsförslag 30

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.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 4 –  stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 32

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.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2
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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, 
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.

Or. en

Ändringsförslag 34

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.

Or. en



PA\905015SV.doc 23/23 PE491.136v02-00

SV

Ändringsförslag 35

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

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. 

Or. en


