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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen lade nyligen fram ett förslag om modernisering av direktiven om offentliga 
upphandlingar (direktiv 2004/18/EG) och om förfaranden vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster (direktiv 2004/17/EG). Dessutom har 
kommissionen lagt fram ett förslag om ett nytt direktiv som ska reglera koncessioner och, 
först därefter, ett förslag till förordning om tillträde för varor och tjänster från tredjeländer till 
EU:s inre marknad för offentliga upphandlingar och förfaranden till stöd för förhandlingar om 
tillträde för varor och tjänster från EU till tredjeländers marknad för offentliga upphandlingar.

På internationell nivå utgör offentliga upphandlingar en stor del av världshandeln.
Upphandlingssektorn står i genomsnitt för 15 till 20 procent av de utvecklade ländernas BNP.
Trots den roll som marknaden för offentliga upphandlingar spelar är den en av den 
internationella handelns mest slutna och minst reglerade sektorer (kommissionen uppskattar 
att mer än hälften av världsmarknaden för offentliga upphandlingar fortfarande är stängd för 
utländsk konkurrens).

På multilateral nivå är den rättsliga ram som ligger till grund för de offentliga 
upphandlingarna det internationella avtalet om offentliga upphandlingar, som nyligen 
genomgick en revision som blev klar i mars 2012. Revisionen syftade till att öka insynen i 
och öppenheten på de internationella marknaderna för offentlig upphandling samt till att 
förenkla förfarandena. Föredraganden välkomnar i detta hänseende revisionen och hoppas på 
ett snabbt godkännande från EU. Samtidigt konstaterar föredraganden att endast 42 av 
Världshandelsorganisationens medlemsstater (av vilka 27 är EU:s medlemsstater) har anslutit 
sig till detta internationella avtal, och hoppas att många fler länder kan ansluta sig, särskilt i 
de mer utvecklade länderna och framväxande ekonomierna, för att utvidga den geografiska 
täckningen och uppnå ett gemensamt regelsystem som gäller överallt inom denna viktiga 
internationella handelssektor.

Särskilda bestämmelser som rör sektorn för offentliga upphandlingar återfinns även in ett 
annat WTO-avtal, nämligen Allmänna tjänstehandelsavtalet.

På bilateral nivå är EU dessutom bundet av skyldigheter inom ramen för vissa redan ingångna 
bilaterala avtal (med Albanien, Makedonien, Cariforum, Chile, Kroatien, Mexiko, 
Montenegro, Sydkorea och Schweiz). Upphandlingssektorn är en viktig och ofta känslig del 
av pågående förhandlingar som rör slutandet av eventuella nya handelsavtal med andra 
internationella partner.

I detta internationella sammanhang understryker föredraganden den internationella 
dimensionens betydelse i sektorn för offentliga upphandlingar. Föredraganden understryker 
också att den internationella marknaden för offentliga upphandlingar gradvis måste öppnas 
upp, med ett gemensamt regelsystem som grundar sig på ömsesidighet, jämlikhet och respekt 
för internationella standarder när det gäller miljö, sociala aspekter och arbete. EU säkerställer 
just nu en betydande öppning för internationella aktörer på den egna marknaden för offentliga 
upphandlingar, något som dock ofta inte motsvaras av en liknande öppning från andra viktiga 
internationella handelspartners sida.
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Föredraganden hoppas därför på kraftfullare åtgärder från EU genom lagstiftningsförslag och 
konsekventa förhandlingar, i syfte att återskapa rättvisa villkor och skapa lika spelregler på 
internationell nivå.

Mot denna bakgrund beklagar föredraganden att kommissionen valt att inte gå vidare med en 
unionsstandardisering av den ”yttre dimensionen” av sektorn för offentliga upphandlingar.
Beslutet att inte på nytt föreslå bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG om anbud som 
innehåller utländska varor och tjänster och efterföljande presentation av ett kompletterande 
men helt självständigt lagstiftningsförslag (även i fråga om dess lagstiftningsförfarande), 
riskerar – trots att dess innehåll fått ett positivt mottagande – att skapa ett farligt rättsligt 
tomrum, genom att europeisk lagstiftning inte längre har tillgång till bestämmelser som 
reglerar tillträdet för tredjeländers varor, tjänster och företag till den europeiska 
upphandlingsmarknaden.

Föredraganden anser därför att det är mycket viktigt att återinföra särskilda regler för att på ett 
integrerat och omfattande sätt reglera de villkor som gör det möjligt att förkasta eventuella 
anbud som till övervägande del utgörs av varor och tjänster som inte omfattas av 
internationella avtal. Föredraganden avser i detta hänseende att anpassa den 
lagstiftningsmekanism som kommissionen själv föreslog i sitt nya förslag till förordning.

Det är också viktigt att göra kommissionens lagstiftningsförslag om ”onormalt låga anbud” 
ännu mer restriktivt genom införandet av möjligheten att automatiskt utesluta anbud som är 
betydligt lägre än de andra och utvidgningen av minimikraven för begäran om ytterligare 
uppgifter från de ekonomiska aktörerna.

Slutligen anser föredraganden att det är nödvändigt att införa vissa ändringar för att på ett mer 
heltäckande sätt lyfta fram den internationella dimension inom vilken de europeiska 
direktiven tillämpas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 

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

Offentliga upphandlingar är ett viktigt 
instrument för att omdefiniera den 
europeiska industripolitiken. Det är därför 
nödvändigt att se över och modernisera de 
gällande upphandlingsregler som antagits i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/17/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, i 
syfte att använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
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.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den inre marknaden och 
internationella marknader är alltmer 
sammanlänkade och därför ska 
EU:s värderingar, som öppenhet, en 
principiell hållning mot korruption, 
principen om ömsesidighet och främjande 
av sociala och mänskliga rättigheter, på 
lämpligt sätt främjas inom 
upphandlingspolitiken.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Genom rådets beslut 94/800/EG av den 
22 december 1994 om ingående på 
gemenskapens vägnar – vad beträffar 
frågor som omfattas av dess behörighet –
av de avtal som är resultatet av de 
multilaterala förhandlingarna i 
Uruguayrundan (1986–1994) godkändes 
bland annat WTO-avtalet om offentlig 
upphandling, nedan kallat avtalet. Syftet 
med avtalet är att fastställa en multilateral 
ram med balanserade rättigheter och 
skyldigheter i samband med offentlig 
upphandling för att liberalisera och öka 
världshandeln. En revidering av avtalet 
slutfördes i mars 2012. Huvudsyftet med 
revideringen av avtalet var att öppna upp 
marknaderna inom sektorn, utöka 
omfattningen, eliminera diskriminerande 
åtgärder samt öka öppenheten i 
förfarandena. För kontrakt som omfattas 
av avtalet, samt av andra relevanta 
internationella avtal som Europeiska 
unionen är bunden av, inbegripet 
åtaganden som har gjorts inom ramen för 
bilaterala handelsavtal, måste 
upphandlande myndigheter fullgöra 
skyldigheterna enligt dessa avtal genom att 
tillämpa detta direktiv på ekonomiska 
aktörer i tredjeländer som är part i avtalen.
I detta hänseende är det viktigt att de 
internationella åtaganden som unionen 
har gjort gentemot tredjeländer när det 
gäller tillträde till marknaden för offentlig 
upphandling införlivas i EU:s 
rättsordning så att de tillämpas effektivt 
och enhetligt.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Inom Världshandelsorganisationen 
och inom ramen för sina bilaterala 
förbindelser stöder unionen en 
långtgående öppning av EU:s och dess 
handelspartners internationella 
marknader för offentlig upphandling, i en 
anda av ömsesidighet och ömsesidig nytta.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) När Europeiska kommissionen 
förhandlar handelsavtal med länder som 
inte är parter i avtalet ska den inkludera 
kompletterande kriterier för pris i kapitlet 
om offentlig upphandling. För att 
kommissionen ska återfå en 
förhandlingsmarginal i sina 
förhandlingar om handelsavtal med 
tredjeländer ska de upphandlande 
myndigheterna ha möjlighet, genom 
avtalet med kommissionen, att utesluta 
ekonomiska aktörer från tredjeländer som 
inte ger tillträde till sina offentliga 
upphandlingar för företag i Europeiska 
unionen.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Avtalet är tillämpligt på kontrakt över (9) Avtalet är tillämpligt på kontrakt över 
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vissa tröskelvärden, som är fastställda i 
avtalet och utformade som särskilda 
dragningsrätter. De tröskelvärden som 
fastställs genom detta direktiv bör anpassas 
så att de i euro motsvarar avtalets 
tröskelvärden. Bestämmelser bör också 
införas om regelbundna översyner av 
tröskelvärdena i euro för att anpassa dem 
genom en rent matematisk beräkning till 
eventuella förändringar av eurons värde i 
förhållande till de särskilda 
dragningsrätterna.

vissa tröskelvärden, som är fastställda i 
avtalet och utformade som särskilda 
dragningsrätter. De tröskelvärden som 
fastställs genom detta direktiv bör anpassas 
så att de i euro motsvarar avtalets 
tröskelvärden. Bestämmelser bör också 
införas om regelbundna översyner av 
tröskelvärdena i euro för att anpassa dem 
genom en rent matematisk beräkning till 
eventuella förändringar av eurons värde i 
förhållande till de särskilda 
dragningsrätterna. Denna regelbundna 
översyn av tröskelvärdena bör även 
genomföras på grundval av en preliminär 
bedömning av efterlevnaden av principen 
om väsentligt ömsesidigt öppnande av 
marknaden mellan Europeiska unionen 
och övriga avtalsparter. Bedömningen av 
den väsentliga ömsesidigheten ska även 
omfatta tredjeländer som inte är parter i 
avtalet om offentlig upphandling, men 
som har tillgång till den europeiska 
marknaden för offentlig upphandling.

Ändringsförslag 7

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, 

(11) Vissa kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, till 
exempel 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 
1 000 000 euro. Personliga tjänster till 
värden under denna tröskel brukar inte vara 
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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 
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.

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 
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.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom detta direktiv är riktat till 
medlemsstaterna är det inte tillämpligt på 

(13) Eftersom detta direktiv är riktat till 
medlemsstaterna är det inte tillämpligt på 
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upphandling som genomförs av eller för 
internationella organisationer. Det behöver 
dock klargöras i vilken utsträckning detta 
direktiv bör tillämpas på upphandling som 
styrs av särskilda internationella regler.

upphandling som genomförs av eller för 
internationella organisationer. Det behöver 
dock klargöras i vilken utsträckning detta 
direktiv bör tillämpas på upphandling som 
styrs av särskilda internationella regler. I 
synnerhet bör EU-institutioner ta hänsyn 
till de ändringar som detta direktiv medför 
och anpassa sina egna 
upphandlingsregler så att de speglar dessa 
ändringar.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) 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. Vidare bör upphandlande 
myndigheter 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.

(34) 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 samt 
underlåtenhet att fullgöra sina 
arbetsmiljörelaterade, arbetsrättsliga eller 
sociala skyldigheter enligt internationellt 
erkända principer och underlåtenhet att 
följa bestämmelser om arbetsvillkor, 
kollektivavtal och tillgänglighet för 
funktionshindrade bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter också ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som gör sig skyldiga till allvarliga fel i 
yrkesutövningen, såsom överträdelser av 
konkurrensregler eller intrång i immateriell 
äganderätt.

Motivering

Likabehandling av anställda och överensstämmelse med nationella lagar ingår i det 
nuvarande direktivet, det finns inget skäl att ta bort det.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas. Dessa kriterier bör garantera att 
anbud bedöms i verklig konkurrens med 
varandra även om upphandlande 
myndigheter kräver byggentreprenader, 
varor och tjänster av hög kvalitet som är 
optimalt lämpade för deras behov, till 
exempel om de valda tilldelningskriterierna 
omfattar faktorer som är kopplade till 
produktionsprocessen. Följaktligen bör 
upphandlande myndigheter få lov att som 
tilldelningskriterium välja ”det ekonomiskt 
sett mest fördelaktiga anbudet”.

Ändringsförslag 11

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 

(38) Vid tilldelningen av kontraktet till det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet, 
måste de upphandlande myndigheterna
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 
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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.

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.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter dessutom få lov att hänvisa 
till en bestämd produktionsprocess, ett 
bestämt sätt att tillhandahålla tjänster 
eller en bestämd process för något annat 
stadium av en produkt eller tjänsts 
livscykel, så länge dessa är kopplade till 
kontraktet. För att bättre integrera sociala 
hänsyn i offentlig upphandling kan 
upphandlande myndigheter även tillåtas att 
ta med dem i tilldelningskriterierna för de 
ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudsegenskaperna avseende 
arbetsvillkoren för de personer som direkt 
deltar i den berörda produktionsprocessen 
eller i tillhandahållandet av den berörda 
tjänsten. Sådana egenskaper får endast avse 
hälsoskydd för den personal som deltar i 
produktionsprocessen eller främjandet av 
social integration för missgynnade 
personer eller medlemmar i sårbara 
grupper bland de personer som fått i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 

(41) För att bättre integrera social hänsyn i 
offentlig upphandling kan upphandlande 
myndigheter även tillåtas att på valfri basis 
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 
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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 
kvaliteten på fullgörandet av kontraktet och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter till avtalet eller de 
frihandelsavtal som unionen är part till. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter även få lov att använda 
organisationens kvalifikationer och 
erfarenheten hos den personal som utsetts 
att fullgöra det berörda kontraktet som 
kriterium, eftersom detta kan påverka 
kvaliteten på fullgörandet av kontraktet och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

Ändringsförslag 13

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 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 ha rätt 
att förkasta anbudet. Förkastandet bör vara 
obligatoriskt i de fall då den upphandlande 
myndigheten har fastställt att det onormalt 

(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 ha möjlighet 
att utesluta anbud som är onormalt låga i 
förhållande till de priser som andra 
anbudsgivare har begärt och bör 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 
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låga priset beror på att unionens tvingande 
lagstiftning på social-, arbets- eller 
miljöområdet inte följs eller att 
bestämmelser i internationell arbetsrätt 
åsidosätts.

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.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Upphandlande myndigheter ska 
respektera dröjsmål med betalning i 
enlighet med vad som fastställts i 
direktiv 2011/7/EU.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(55) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt. Kommissionen bör 
tillhandahålla fullständig information och 
dokumentation om sina möten med 
nationella experter vid förberedande och 
genomförande av delegerade akter. I detta 
avseende bör kommissionen se till att 
Europaparlamentet involveras på lämpligt 
sätt och använda sig av bästa praxis från 
tidigare erfarenheter inom andra 
politikområden för att skapa bästa möjliga 
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förutsättningar för Europaparlamentets 
framtida kontroll av delegerade akter.

Motivering

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in INTA), the rapporteur proposes emphasizing the need for the 
European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated 
acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient 
exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament.
The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of 
parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the 
legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89.5). All changes 
reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 1 000 000 euro för offentliga kontrakt 
för de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vartannat år från och 
med den 30 juni 2014 kontrollera att de 

1. Kommissionen ska vartannat år från och 
med den 30 juni 2014 kontrollera att de 
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tröskelvärden som fastställs i leden a–c i 
artikel 4 motsvarar WTO-avtalet om 
offentlig upphandling och vid behov 
revidera dem.

tröskelvärden som fastställs i leden a–c i 
artikel 4 motsvarar WTO-avtalet om 
offentlig upphandling och vid behov 
revidera dem.

I enlighet med den beräkningsmetod som 
anges i WTO-avtalet om upphandling ska 
kommissionen beräkna tröskelvärdena 
utifrån genomsnittlig dagskurs för euro, 
uttryckt i särskilda dragningsrätter (SDR), 
under en period på 24 månader som slutar 
den sista dagen i augusti omedelbart före 
den revidering som börjar gälla den 
1 januari. Om det behövs ska de reviderade 
tröskelvärdena avrundas nedåt till närmaste 
tusental euro för att säkerställa iakttagandet 
av de gällande tröskelvärdena enligt 
avtalet, uttryckta i SDR.

I enlighet med den beräkningsmetod som 
anges i WTO-avtalet om upphandling ska 
kommissionen beräkna tröskelvärdena 
utifrån genomsnittlig dagskurs för euro, 
uttryckt i särskilda dragningsrätter (SDR), 
under en period på 24 månader som slutar 
den sista dagen i augusti omedelbart före 
den revidering som börjar gälla den 
1 januari. Om det behövs ska de reviderade 
tröskelvärdena avrundas nedåt till närmaste 
tusental euro för att säkerställa iakttagandet 
av de gällande tröskelvärdena enligt 
avtalet, uttryckta i SDR. Kommissionen 
kan dessutom ta hänsyn till variationerna 
i tröskelvärdena hos de övriga 
avtalsslutande parterna.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En internationell organisations särskilda 
förfarande.

(c) En internationell organisations särskilda 
förfarande som har sitt ursprung i 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under alla omständigheter ska tillgång till 
delar av EU:s upphandlingsmarknader 
för tredjeländer baseras på principen om 
ömsesidighet och proportionalitet.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den mån de omfattas av bilagorna III, 
IV och V samt de allmänna 
anmärkningarna i Europeiska unionens 
tillägg I till WTO-avtalet om offentlig 
upphandling och andra internationella avtal 
som unionen är bunden av och som anges i 
bilaga V till detta direktiv, ska 
upphandlande myndigheter bevilja varor, 
byggentreprenad och tjänster en likvärdig 
behandling som den som gäller för varor, 
byggentreprenad och tjänster som 
tillhandahålls av ekonomiska aktörer i 
unionen. En upphandlande myndighet som 
tillämpar detta direktiv på ekonomiska 
aktörer som har undertecknat dessa avtal, 
ska således anses följa avtalen.

1. I den mån de omfattas av bilagorna III, 
IV och V samt de allmänna 
anmärkningarna i Europeiska unionens 
tillägg I till WTO-avtalet om offentlig 
upphandling och andra internationella avtal 
som unionen är bunden av, inbegripet 
åtaganden som har gjorts inom ramen för 
bilaterala handelsavtal, och som anges i 
bilaga V till detta direktiv, ska 
upphandlande myndigheter bevilja varor, 
byggentreprenad och tjänster en likvärdig 
behandling som den som gäller för varor, 
byggentreprenad och tjänster som 
tillhandahålls av ekonomiska aktörer i 
unionen. En upphandlande myndighet som 
tillämpar detta direktiv på ekonomiska 
aktörer som har undertecknat dessa avtal, 
ska således anses följa avtalen.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om syftet med upphandlingen är att 
skapa eller införskaffa ett konstverk.

(b) Om syftet med upphandlingen är att 
skapa, renovera, restaurera, konservera 
eller införskaffa ett konstverk, det vill säga 
lös eller fast egendom som har ett 
konstnärligt, historiskt och arkitektoniskt 
värde.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte får en upphandlande 
myndighet rådfråga eller godta råd från 
administrativa stödstrukturer, tredje parter 
eller marknadsdeltagare, under 
förutsättning att deras råd inte hindrar 
konkurrensen eller bryter mot principerna 
om icke-diskriminering och insyn.

I detta syfte får en upphandlande 
myndighet rådfråga eller godta råd från 
administrativa stödstrukturer, oberoende
tredje parter eller marknadsdeltagare, under 
förutsättning att deras råd inte hindrar 
konkurrensen eller bryter mot principerna 
om icke-diskriminering och insyn.

Motivering

Upphandlande myndigheter ”rådfrågar” snarare marknadsaktörer, främst att erhålla 
information om teknik och innovationer. Det måste understrykas att marknadsaktörer som är 
potentiella anbudssökande till en upphandling inte ska påverka upphandlande myndigheter.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 

1. I syfte att maximera små och 
medelstora företags konkurrenskraft och 
tillgång till offentliga upphandlingar, kan 
offentliga kontrakt delas upp i delar. Om 
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som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt 
med artikel 5, ska myndigheten särskilt 
motivera detta

den upphandlande myndigheten inte anser 
det lämpligt att dela upp kontrakt av ett 
värde som motsvarar eller är högre än 
500 000 euro i enlighet med artikel 5, ska 
myndigheten särskilt motivera detta

Motivering

Myndigheter drar fördel av en större konkurrens mellan anbudsgivare och en bättre 
tillgänglighet för små och medelstora företag eftersom detta ökar antalet möjliga anbud. För 
enkelhetens skull är det inte nödvändigt att ange att artikeln hänvisar till kontrakt med ett 
värde motsvarande eller högre än de tröskelvärden som anges i artikel 4, eftersom det ändå 
är tydligt.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling eller
inbjudan att bekräfta intresse ange om 
anbuden är begränsade till endast en del
eller till flera delar.

När den upphandlande myndigheten
begränsar möjligheten att lämna in anbud 
för en del eller flera delar ska den ange
detta, i meddelandet om upphandling, i 
inbjudan att bekräfta intresse eller i 
upphandlingsdokumenten.

Motivering

Det verkar vara tillräckligt att tvinga upphandlande myndigheter att i meddelandet om 
upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse informera om beslutet att inte dela upp 
kontraktet i delar. Upphandlande myndigheter ska inte vara skyldiga att ge speciella 
förklaringar till sina skäl. Det framgår inte tydligt vilket mervärde som skulle tillföras med ett 
sådant krav. Formuleringen i artikeln anpassades i förtydligande syfte.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om fler än en del får tilldelas samma 
anbudsgivare får den upphandlande 
myndigheten föreskriva att den antingen 

utgår
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kommer att tilldela ett kontrakt per del 
eller flera kontrakt som omfattar flera 
eller alla delar.
Den upphandlande myndigheten ska ange 
i upphandlingsdokumenten om den 
reserverar sig rätten att välja mellan dessa 
alternativ och om så är fallet, vilka delar 
som kan grupperas tillsammans i ett 
kontrakt.
Den upphandlande myndigheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 66 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet.
De upphandlande myndigheterna ska i 
upphandlingsdokumenten ange de 
metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska 
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.

Motivering

Denna punkt skulle kunna leda till motsatsen mot vad förslaget avser, nämligen att ge små 
och medelstora företag bättre tillgång till offentliga kontrakt, eftersom det kan leda till 
samlade inköp, vilket utesluter små och medelstora företag.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En upphandlande myndighet får 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 fastställt 
på det social- och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
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sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

som anges i bilaga XI.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje ekonomisk aktör ska uteslutas 
från deltagande i ett kontrakt om den 
upphandlande myndigheten får 
kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om den upphandlande myndigheten 
har kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

utgår
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

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 de kriterier som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Ändringsförslag 33

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 

utgår
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av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris eller kostnader i den mening 
som avses i punkt 1 b första stycket
omfatta andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
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, 
som enligt den upphandlande 
myndighetens val endast bedöms på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, till exempel en analys 
av livscykelkostnader enligt de villkor som 
anges i artikel 67, omfatta andra kriterier 
som är kopplade till kontraktsföremålet i 
fråga, till exempel

Ändringsförslag 35

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

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vid tilldelningen 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.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onormalt låga anbud Onormalt låga anbud 
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 får 
utesluta anbud vars pris eller kostnad är 
över 50 % lägre än det ursprungliga 
anbudsbeloppet.

(a) Om det pris eller den kostnad som tas ut 
är över 50 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden.

2. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
som tas ut om minst tre anbud har 
lämnats in och ett av följande villkor är 
uppfyllt:

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

(a) Om det pris eller den kostnad som tas ut 
är över 30 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden.

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

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

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

(c) Om det pris eller den kostnad som 
anges i ett anbud är över 40 % lägre än 
det pris eller den kostnad som uppskattats 
av en upphandlande myndighet inklusive 
skatter.
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3. De förklaringar som avses i punkterna 1 
och 2 kan särskilt beröra

3. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl ska den upphandlande 
myndigheten hur som helst även kräva 
sådana förklaringar.

(a) besparingar avseende byggmetoderna, 
sättet att tillverka varorna eller sättet att 
tillhandahålla tjänsterna,

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

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

(a) besparingar avseende byggmetoderna, 
sättet att tillverka varorna eller sättet att 
tillhandahålla tjänsterna,

(c) originaliteten i de byggentreprenader, 
varor eller tjänster som föreslås av 
anbudsgivaren,

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

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

(c) originaliteten i de byggentreprenader, 
varor och tjänster som föreslås av 
anbudsgivaren,

(e) möjligheten för anbudsgivaren att få 
statligt stöd.

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

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

(e) möjligheten för anbudsgivaren att få 
statligt stöd både för finansiering av själva 
anbudet och för finansiering av de 
tjänster, varor och arbeten som är 
kopplade till anbudet.

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 

(ea) anlitandet av underleverantörer som 
inte uppfyller kraven på det social- och 
arbetsrättsliga området samt miljöområdet 
eller regler avseende statligt stöd enligt 
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arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

led d och e ovan. 

5. Om en upphandlande myndighet 
fastställer att ett anbud är onormalt lågt på 
grund av att anbudsgivaren har fått statligt 
stöd, får anbudet förkastas enbart av denna 
anledning först efter samråd med 
anbudsgivaren och om denne inom den 
rimliga tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande myndigheten inte kan bevisa 
att det berörda stödet är förenligt med den 
inre marknaden i den mening som avses i 
artikel 107 i fördraget. Om den 
upphandlande myndigheten förkastar ett 
anbud under dessa omständigheter, ska den 
underrätta kommissionen om detta.

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

6. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
bevis och dokument som uppvisats med 
avseende på de uppgifter som anges i 
punkt 3.

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.
6. Om en upphandlande myndighet 
fastställer att ett anbud är onormalt lågt på 
grund av att anbudsgivaren har fått statligt 
stöd, får anbudet förkastas enbart av denna 
anledning först efter samråd med 
anbudsgivaren och om denne inom en 
rimlig tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande myndigheten inte kan bevisa 
att det berörda stödet är förenligt med den 
inre marknaden i den mening som avses i 
artikel 107 i fördraget. Om den 
upphandlande myndigheten förkastar ett 
anbud under dessa omständigheter, ska den 
underrätta kommissionen om detta.
7. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
bevis och dokument som uppvisats med 
avseende på de uppgifter som anges i 
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punkt 3.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69a
Detta direktiv ska vara förenligt med 
förordningen om tillträdet för varor och 
tjänster från tredjeländer till unionens 
inre marknad för offentlig upphandling 
och förfaranden till stöd för 
förhandlingar om tillträde för varor och 
tjänster från unionen till tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling, 
(COM (2011)0124 – 2012/0060 (COD)), 
och det ska vara förenligt med villkoren i 
artiklarna 58 och 59 i direktiv 
2004/17/EG, enligt vilka anbud som 
omfattar varor med ursprung i 
tredjeländer med vilka unionen inte har 
slutit vare sig multilaterala eller bilaterala 
avtal som säkerställer jämförbart och 
faktiskt tillträde för unionens företag till 
dessa tredjeländers marknader, kan 
uteslutas.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Underleverantören, oavsett 
ursprungsland, ska uppfylla 
arbetsmiljöstandarder, sociala standarder 
och miljöstandarder. Denne ska inte ta 
emot statliga stöd som kan leda till att 
anbudspriset blir så lågt att detta är till 
förfång för lojal konkurrens.
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Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
tillämpningen av reglerna om offentlig 
upphandling övervakas, inbegripet 
genomförandet av projekt som 
samfinansieras av unionen, i syfte att 
upptäcka hot mot unionens ekonomiska 
intressen. Övervakningen ska användas 
för att förebygga, upptäcka och på 
lämpligt sätt rapportera fall av 
bedrägerier, korruption, intressekonflikt 
och liknande allvarliga fall av 
oegentligheter i samband med 
upphandling.
Då övervakningsmyndigheter eller 
tillsynsorgan upptäcker specifika 
överträdelser eller systematiska problem 
ska de ha befogenhet att hänvisa dessa 
problem till nationella 
revisionsmyndigheter, domstolar eller 
andra lämpliga myndigheter eller organ, 
såsom ombudsmannen, de nationella 
parlamenten eller deras utskott.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 6, 13, 
19, 20, 23, 54, 59, 67 och 86 ska ges på
obestämd tid från och med [den dag då 
detta direktiv träder i kraft].

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 6, 13, 
19, 20, 23, 54, 59, 67 och 86 ska ges för en 
period på fem år från och med [den dag då 
direktivet träder i kraft]. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om delegeringen 
av befogenhet senast nio månader före 
utgången av femårsperioden.
Delegeringen ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd 



AD\913177SV.doc 29/31 PE492.628v02-00

SV

såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 89 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits enligt den 
här artikeln träder i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte gjort 
några invändningar inom två månader efter 
det att de underrättades om akten, eller om 
Europaparlamentet och rådet innan den 
fristen löper ut båda har meddelat 
kommissionen att de inte har några 
invändningar. Denna period ska förlängas 
med två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som antagits enligt den 
här artikeln träder i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte gjort 
några invändningar inom två månader efter 
det att de underrättades om akten, eller om 
Europaparlamentet och rådet innan den 
fristen löper ut båda har meddelat 
kommissionen att de inte har några 
invändningar. Denna period ska förlängas 
med fyra månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

Motivering

The directive foresees the use of delegated acts - among others things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in INTA), the rapporteur proposes emphasizing the need for the 
European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated 
acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient 
exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament.
The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of 
parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the 
legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89.5). All changes 
reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.
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Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Bilaga XI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention nr 94 om arbetsklausuler i 
samband med offentlig upphandling
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