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Inledning 

Moderniseringen av direktiven om offentlig upphandling bör sammanjämka behovet av 
förenklade regler, å ena sidan, och sunda, verkningsfulla förfaranden kopplade till innovativa, 
hållbara tilldelningskriterier, å andra sidan. Samtidigt bör man säkerställa ett större deltagande 
av små och medelstora företag och öka användningen av e-upphandling. 

Syftet bör vara att till fullo utnyttja de möjligheter som offentlig upphandling ger för att på 
den inre marknaden främja hållbar tillväxt, sysselsättning och social inkludering. Med tanke 
på att de offentliga upphandlingsmarknaderna utgör en väsentlig del av ekonomin 
(uppskattningsvis 19 procent av EU:s BNP) skulle en framgångsrik översyn och tillämpning 
av reglerna för offentlig upphandling i hög grad bidra till att ge fart åt investeringarna i den 
reala ekonomin och till att övervinna den ekonomiska krisen i Europa.

Kommissionens förslag är positiva och innehåller några intressanta nya principer och idéer. 
För att uppnå bästa möjliga resultat måste emellertid förslagen förbättras. 

För att inleda debatten vill föredraganden i detta dokument delge ledamöterna sina 
första kommentarer till förslagen. I detta syfte har föredraganden valt att arbeta utifrån 
tio olika åtgärdsområden, av vilka åtgärdsområdena 1, 2, 5 och 4 (se även förteckningen över 
åtgärdsområdena i bilagan) är de som har högst prioritet.

Diskussionspunkter

För varje åtgärdsområde presenteras här de viktigaste diskussionsfrågorna, eller 
frågeställningarna, som föredraganden föreslår ska behandlas mer ingående.  

Åtgärdsområde 1: Större urval av förfaranden

Förslagen avser att göra upphandlingsförfarandena flexiblare genom att ge de upphandlande 
myndigheterna ett större urval av förfaranden att välja mellan, och de ska i synnerhet 
underlätta användningen av ett ”förhandlat förfarande under konkurrens” (det som tidigare 
kallades ”förhandlat förfarande med offentliggörande av ett förhandsmeddelande”). Skälen 
till att tillämpa detta förfarande utökas och jämställs med de skäl som gäller för den 
konkurrenspräglade dialogen. Däremot ska ”det förhandlade förfarandet under konkurrens”
inte bli ett standardförfarande. Dessutom skapas ett nytt förfarande, kallat 
”innovationspartnerskap”, som genomförs i successiva etapper och som ska tillämpas när det 
handlar om utarbetande av tekniska specifikationer och efterföljande upphandling av 
innovativa varor eller tjänster. Samtidigt stärks andra upphandlingsverktyg med hjälp av 
elektroniska kommunikationsmedel och metoder för gemensamma upphandlingar 
(se åtgärdsområdena 4 och 6). 

 Den utökade tillämpningen av det förhandlade förfarandet med konkurrens bör 
åtföljas av vissa garantier för att säkerställa öppna och verkningsfulla förfaranden och 
skapa lika villkor för samtliga ekonomiska aktörer.

 Kriteriet där man endast ser till det lägsta priset bör avskaffas och ersättas av 
tilldelningskriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” i samtliga 
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förfaranden: Tillämpningen av kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” bör 
utökas till samtliga förfaranden (inte bara i samband med innovationspartnerskap och den 
konkurrenspräglade dialogen enligt det aktuella förslaget). Eftersom priset också beaktas 
inom ramen för kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” skulle detta ge de 
upphandlande myndigheterna möjlighet att välja det lämpligaste alternativet utifrån sina 
särskilda behov, även med hänsyn till sociala aspekter av strategisk betydelse 
(se åtgärdsområde 2). 

Åtgärdsområde 2: Strategisk användning av offentlig upphandling

Förslaget klargör tillämpningen av tilldelningskriterier som avser hållbarhet och sociala 
aspekter, och utökar möjligheten att tillämpa dem under förutsättning att kopplingen till 
kontraktsföremålet bibehålls. Mer specifikt införs koncepten livscykelkostnader och faktorer 
som är kopplade till produktionsprocessen. Därmed blir det möjligt att i samband med 
tilldelning av kontrakt beakta kriterier som är knutna till produktionsprocessen och att väga 
dem mot andra faktorer. Dessutom kan transportrelaterade faktorer (t.ex. koldioxidavtryck) 
beaktas, under förutsättning att vissa villkor uppfylls i samband med utvärderingen av dessa 
faktorer (i synnerhet ett erkänt tillvägagångssätt som möjliggör en objektiv och kontrollerbar 
jämförelse där även penningvärdet beaktas).

 Inom ramen för kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” bör 
livscykelkonceptet ges en vidare betydelse som inbegriper kriterier som rör både 
miljö och social hållbarhet. Livscykelkostnader bör utvärderas utifrån hållbarheten i 
fråga om såväl miljö- och klimatförändringsmål som sociala mål. De sociala målen bör 
bestå i respekt för och stärkande av sociala rättigheter och arbetsvillkor, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och upprätthållande av social trygghet i överensstämmelse med 
EU:s och medlemsstaternas lagstiftning samt kollektivavtal. Därför bör konceptet 
livscykelkostnader ges en annan definition än den som föreslås av kommissionen. 

 Tillämpning av uteslutningskriterier som hänför sig till att social-, arbets- eller 
miljölagstiftning inte följs bör vara obligatorisk. Bilaga XI bör kompletteras med 
en uttrycklig hänvisning till ILO-konvention nr 94. Dessa faktorer kommer att ha stor 
betydelse i utvärderingsarbetet.

 Ovannämnda koncept bör utvecklas i förhållande till villkoren för fullgörande av 
kontrakt. Villkoren för fullgörande bör inte bara gälla de fall där onormalt låga anbud 
lämnas, utan bör även kunna kopplas till en utvärdering av onormalt långa 
underleverantörskedjor. Anlitande av ett stort antal underleverantörer bör förhindras 
eftersom det kan inverka menligt på såväl de sociala som de miljömässiga målen liksom 
på de upphandlade varornas, tjänsternas eller byggentreprenadernas kvalitet och verkan.

 Villkoren för miljömässig och social hållbarhet bör utökas till att även omfatta 
underleverantörerna. För att garantera att reglerna respekteras i hela 
underleverantörskedjan bör huvuduppdragstagaren hållas ansvarig om en underleverantör 
bryter mot reglerna eller inte uppfyller villkoren, enligt principen om solidariskt ansvar.

 Märkningar och certifieringar avseende sociala aspekter bör vidareutvecklas för att 
kunna integreras i de tekniska specifikationerna, i likhet med vad som redan gjorts 
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i fråga om miljökriterier och miljömärkningar. På så sätt möjliggörs en utvärdering av 
resultatet. De definitioner och certifieringar som ska ingå i märkningarna skulle kunna 
utarbetas i nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

 Ett särskilt system för sociala tjänster. Med utgångspunkt i det särskilda system som 
föreslås för sociala tjänster bör principerna för tilldelning av sådana kontrakt stärkas och 
utökas ytterligare genom tillägg av en hänvisning till överkomlighet och utsatta 
användare. Förteckningen över de kategorier av tjänster som ska omfattas av detta 
särskilda system bör utvärderas noggrant.

Åtgärdsområde 3: Lägre krav i fråga om de handlingar som ska tillhandahållas

Förslaget avser att sänka de upphandlande myndigheternas krav på de ekonomiska aktörerna 
i samband med att dessa ska styrka att de uppfyller villkoren för att få delta i ett visst 
upphandlingsförfarande. I detta syfte förtydligas och uppmuntras möjligheten att lämna 
en egen försäkran och att använda elektroniska intyg. Dessutom införs det europeiska 
upphandlingspasset som koncept. 

 Föredraganden välkomnar förslaget, som i betydande grad kommer att underlätta 
tillgången till de offentliga upphandlingsmarknaderna för samtliga ekonomiska aktörer, 
och i synnerhet små och medelstora företag.

 Det europeiska upphandlingspasset bör definieras närmare. De kriterier som anges 
i bilaga XIII bör vidareutvecklas och integreras så att de även omfattar respekt för 
sociala, miljömässiga och rättsliga kriterier i enlighet med vad som anges i avsnitten om 
uteslutning och tilldelning. Det bör finnas en klart angiven skyldighet att följa tillämpliga 
EU-lagar och nationella lagar samt kollektivavtal för att kunna erhålla och behålla 
ett sådant europeiskt upphandlingspass. Systemet med det europeiska upphandlingspasset 
bör utformas på ett sådant sätt att det motiverar ekonomiska aktörer att respektera 
bestämmelserna och förhindrar snedvridningar av konkurrensen på de offentliga 
upphandlingsmarknaderna.

Åtgärdsområde 4: e-upphandling

Genom förslagen stärks och utökas de befintliga bestämmelserna om e-upphandling. De 
föreskriver i synnerhet att alla upphandlingstransaktioner ska utföras elektroniskt inom två år 
efter det att det nya direktivet trätt i kraft. Verktyg som använder sig av elektroniska 
kommunikationsmedel stärks och förbättras (t.ex. omvända online-auktioner, dynamiska 
inköpssystem och elektroniska kataloger). Reglerna för användningen av digitala signaturer 
förtydligas också. 

 Aspekterna rörande skyddet av personuppgifter bör klargöras. 

 De investeringar och/eller anpassningskostnader som blir nödvändiga för att företag, 
särskilt små och medelstora företag, ska kunna anpassa sig efter de nya elektroniska 
förfarandena bör ses över.
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 Den förkortade tidsfristen för elektronisk inlämning av anbud bör ses över, liksom dess 
inverkan på de små och medelstora företagens deltagande.

Åtgärdsområde 5: De små och medelstora företagens tillträde

Direktivet avser att främja de små och medelstora företagens deltagande dels genom att kräva 
att upphandlingar ska delas upp i mindre delar – enligt principen ”tillämpa eller förklara” –
dels genom att fastställa krav i fråga om omsättningstak och möjliggöra betalning direkt till 
underleverantörer. 

 Det bör framgå tydligare hur uppdelningen i mindre delar ska gå till, för att undvika 
administrativa bördor för de upphandlande myndigheterna. 

 Det bör utarbetas koncept för hur man på andra sätt skulle kunna garantera att små och 
medelstora företag verkligen deltar i upphandlingar, t.ex. genom att små och medelstora 
företag går samman och deltar som en enda ekonomisk aktör eller genom att det skapas 
konsortier. 

 Bestämmelserna om e-upphandling och det europeiska upphandlingspasset bör ses över 
i ljuset av de små och medelstora företagens särdrag. 

 Föredraganden stöder möjligheten till direktbetalning av underleverantörer i syfte att 
förbättra öppenheten och förebygga oegentligheter i underleverantörskedjan. 

 De krav som de upphandlande myndigheterna ställer i fråga om de små och medelstora 
företagens finansiella och ekonomiska kapacitet bör granskas ytterligare och 
ett omsättningstak bör införas.

Åtgärdsområde 6: Gemensamma upphandlingar

Förslaget formaliserar en rad instrument som kan användas när det gäller gemensamma 
upphandlingar, och återspeglar på så sätt en allt starkare tendens inom offentlig upphandling. 
Förslaget förklarar användningen av ramavtal och dynamiska inköpssystem 
(se åtgärdsområde 4), stärker ställningen för centrala inköpscentraler och tillåter uttryckligen 
gränsöverskridande gemensamma upphandlingar. Samtliga instrument är frivilliga och deras 
tillämpning kan bli föremål för ytterligare reglering från de nationella lagstiftarnas sida. 

 Föredraganden välkomnar införandet av bestämmelser om gemensam upphandling, och 
förespråkar i allmänhet utvecklandet av metoder som möjliggör en sund användning av 
gemensamma upphandlingar.

Åtgärdsområde 7: Andra förfarandemässiga krav (offentliggörande, alternativ, 
projekttävlingar)

Enligt förslaget måste meddelanden om upphandling och anbudshandlingar offentliggöras på 
internet. Detta innebär att vissa av förfarandenas tidsfrister (för t.ex. offentliggörande i EUT 
av meddelanden om upphandling, och inlämning av anbud eller anbudsansökningar) kommer 
att bli kortare, i linje med de krav som i dag tillämpas vid e-upphandling.
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 Tidsfristerna för inlämning av anbud bör utredas, för att undvika att små och medelstora 
företag hindras från att delta. 

Åtgärdsområde 8: Sunda förfaranden

Förslaget ska förbättra de formella förfarandena genom att stärka det befintliga skyddet mot 
illojala affärsmetoder. Förslaget anger framför allt hur man på EU-nivå definierar 
intressekonflikter, olagliga affärsmetoder och preliminära marknadsundersökningar, och 
innehåller regler för hur dessa ska hanteras. På det hela taget försöker man i förslaget att följa 
en balanserad strategi (t.ex. ingen omedelbar uteslutning), samtidigt som medlemsstaterna kan 
gå längre på nationell nivå. Dessutom klargörs vissa regler beträffande fullgörandet av 
kontrakt (ändring av kontrakt under deras löptid, avslutande av kontrakt). 

 Föredraganden lägger särskild vikt vid sunda förfaranden eftersom förenklade och 
flexibla förfaranden för offentlig upphandling bör gå hand i hand med sund förvaltning. 

 Den föreslagna definitionen av intressekonflikt bör ses över ytterligare.

 Kopplingen mellan olagliga affärsmetoder, intressekonflikter och skäl för uteslutning bör 
fastställas och/eller förtydligas.

Åtgärdsområde 9: Förvaltning

För att se till att de upphandlande myndigheternas efterlevnad av EU:s regler kontrolleras mer 
systematiskt föreskriver förslaget att medlemsstaterna ska vara skyldiga att inrätta eller utse 
ett nationellt tillsynsorgan med vissa minimirättigheter och minimiuppgifter. Förslaget har 
utformats utifrån systemet med de nationella konkurrensorganen och bör resultera i 
ett nätverk av tillsynsorgan, som också skulle kunna fungera som kontaktpunkter för den 
nationella övervakningen och rapporteringen om upphandlingsreglernas tillämpning. 

 Föredraganden anser att tillämpning och tillsyn är faktorer som är av central betydelse för 
ett korrekt genomförande av de reviderade direktiven. 

 Man bör fortsätta att utveckla och utforma konceptet offentlig tillsyn, liksom definitionen 
av den behöriga myndighet som ska utses eller inrättas samt de uppgifter som dessa 
myndigheter ska tilldelas. Grundprincipen för tillsynen bör vara att EU:s och 
medlemsstaternas förfaranden ska genomföras och följas noggrant, inte minst vad gäller 
de (nya) strategiska kriterierna.

Åtgärdsområde 10: Definitioner och tillämpningsområde

Förslaget syftar till att klargöra de viktigaste definitionerna i och tillämpningsområdet för 
direktivet mot bakgrund av aktuell rättspraxis från EU-domstolen. Det anger framför allt 
situationer där myndigheter kan samarbeta och anger villkoren för när sådana samarbeten inte 
behöver omfattas av EU:s upphandlingsregler. Därmed överges den nuvarande uppdelningen 
I så kallade A- och B-tjänster. I framtiden kommer endast sociala tjänster att omfattas av 
särskilda bestämmelser (högre tröskelvärden men även ett lägsta tröskelvärde under vilket 
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man förutsätter att det inte finns något gränsöverskridande intresse, dvs. principerna 
I fördraget gäller inte). I ljuset av de internationella skyldigheter som gäller enligt avtalet om 
offentlig upphandling föreslår kommissionen att de tröskelvärden som i dag gäller för 
A-tjänster ska upprätthållas och utökas till att gälla samtliga tjänster. Dessutom föreslås 
en tidsfristklausul för att kontrollera om dessa tröskelvärden är lämpliga, varvid den 
föreslagna tidsfristen är satt till mitten av 2017. 

 Definitionen av samarbete mellan myndigheter bör ses över och ett begränsat privat 
deltagande bör utvärderas noga. 

 Privat deltagande i samband med enheter som inte drivs i vinstsyfte och som har tydliga 
mål av allmänintresse bör tas i beaktande för att se till att praxis som för närvarande med 
framgång tillämpas för samarbete mellan myndigheter ska vara tillåten även 
i fortsättningen.

 Bestämmelserna om samarbete mellan myndigheter bör syfta till att skapa omfattande 
rättslig förutsebarhet för att undvika att EU-domstolen ska behöva behandla alltför många 
ärenden.

 Vissa koncept och definitioner bör klargöras ytterligare, i synnerhet vad gäller 
livscykelkostnader.

 Föredraganden förespråkar tillämpning av de nu gällande tröskelvärdena. 

 Vederbörlig hänsyn bör tas till avtalet om offentlig upphandling: Frågan om ömsesidighet 
mellan EU och tredjeländer bör tas upp på nytt i direktiven om offentlig upphandling för 
att garantera att de europeiska standarderna och kriterierna behandlas och respekteras 
som sig bör. 
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Förteckning över åtgärdsområden – offentlig upphandling –

(För att underlätta debatten har föredragandens prioriterade åtgärdsområden markerats med 
fetstil.)

Åtgärdsområde 1: Urval av förfaranden

Åtgärdsområde 2: Strategisk användning

Åtgärdsområde 3: Lägre krav i fråga om de handlingar som ska tillhandahållas

Åtgärdsområde 4: e-upphandling

Åtgärdsområde 5: De små och medelstora företagens tillträde

Åtgärdsområde 6: Gemensamma upphandlingar

Åtgärdsområde 7: Andra förfarandemässiga krav (offentliggörande, alternativ, 
projekttävlingar)

Åtgärdsområde 8: Sunda förfaranden

Åtgärdsområde 9: Förvaltning

Åtgärdsområde 10: Tillämpningsområde/grundläggande bestämmelser

Observera att åtgärdsområdena har utformats utifrån dem som använts av rådets 
arbetsgrupp.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT – LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see Cluster 

2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]

Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58 
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport 

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38 

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21 
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


