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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har nyligen föreslagit en uppdatering av direktiven om offentlig upphandling 
(direktiv 2004/18/EG) och om upphandling på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster (direktiv 2004/17/EG). Dessutom har det lagts fram ett förslag till direktiv om 
bestämmelser på koncessionsområdet. Först efter att ha lagt fram det förslaget lade 
kommissionen fram ett förslag till förordning 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.  

Offentlig upphandling står för en viktig del av världshandeln och i snitt för mellan 15 och 
20 procent av industriländernas BNP. Trots sin betydelse förblir marknaden för offentlig 
upphandling en av de mest slutna (kommissionen uppskattar att mer än hälften av 
världsmarknaden för offentlig upphandling fortfarande är stängd för utländsk konkurrens) och 
minst reglerade sektorerna inom världshandeln.

Det multilaterala instrument som reglerar sektorn är det internationella avtalet om offentlig 
upphandling (Government Procurement Agreement - GPA) nyligen varit föremål för en 
översyn som avslutades i mars 2012. Översynen syftade till att öka insynen i och i högre grad 
öppna upp de internationella marknaderna för offentlig upphandling samt att förenkla 
förfarandena. Föredraganden välkomnar översynen och hoppas på ett snabbt godkännande 
från EU:s sida. Samtidigt konstaterar han dock att endast 42 av WTO:s medlemsstater (av 
vilka 27 är EU:s medlemsstater) till dags dato har anslutit sig till detta internationella avtal. 
Han önskar i högsta grad att andra länder ansluter sig, särskilt de mer utvecklade länderna och 
framväxtekonomierna, för att avtalet ska få en bredare geografisk täckning och därmed ett 
gemensamt allmänt regelverk för denna viktiga sektor inom världshandeln. 

Särskilda bestämmelser om sektorn för offentlig upphandling återfinns även i ett annat 
WTO-avtal, nämligen Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

EU har dessutom också andra bindande skyldigheter enligt bilaterala avtal som unionen redan 
har ingått (med Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Cariforum-länderna, 
Chile, Kroatien, Mexiko, Montenegro, Sydkorea och Schweiz). Upphandlingssektorn utgör en 
viktig och ofta känslig del av de förhandlingar som pågår i syfte att ingå nya handelsavtal med 
andra internationella partner.  

I detta sammanhang betonar föredraganden den internationella dimensionen inom sektorn för 
offentlig upphandling. Han framhåller även att de internationella marknaderna för offentlig 
upphandling behöver öppnas stegvis, mot bakgrund av ett gemensamt regelsystem som utgår 
från ömsesidighet, jämlikhet och respekt för internationella miljönormer, sociala normer och 
arbetsmarknadsnormer. För närvarande garanterar EU de internationella aktörerna en 
avsevärd öppenhet på den europeiska marknaden för offentlig upphandling. Detta är något 
som ofta inte gengäldas av andra viktiga internationella handelspartner. 
Därför anser föredraganden att EU bör ta mer beslutsamma lagstiftningsinitiativ och gå 
tillväga på ett mer samstämmigt sätt när det gäller förhandlingar, i syfte att återställa balansen 
och inrätta verkligt likvärdiga förutsättningar på internationell nivå. 
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I detta avseende beklagar föredraganden kommissionens val att inte lägga fram en gemensam 
uppsättning med regler avseende den ”yttre dimensionen” av sektorn för offentlig 
upphandling. Beslutet att inte överta bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG när det gäller 
anbud som omfattar utländska varor och tjänster, samt det efterföljande framläggandet av ett 
kompletterande men helt separat lagstiftningsinitiativ, kommer att behandlas inom ramen för 
ett separat lagstiftningsförfarande (det måste dock nämnas att innehållet är välkommet) och 
riskerar att skapa en farlig juridisk lucka genom att inte garantera att EU-lagstiftningen 
innehåller de bestämmelser som krävs för att reglera tillgången till den europeiska marknaden 
för offentlig upphandling för varor, tjänster och företag från tredjeländer.

Föredraganden anser därför att det är mycket viktigt att fastställa enhetliga bestämmelser som 
särskilt utformas för att göra det möjligt att avslå eventuella anbud som i huvudsak omfattar 
varor och tjänster som inte omfattas av internationella avtal. Föredraganden avser i detta syfte 
att anpassa de bestämmelser som kommissionen föreslår i sitt aktuella förslag till förordning.

Kommissionens föreslagna bestämmelser om ”onormalt låga anbud” måste dessutom bli 
strängare genom att föreskriva en mekanism för att automatiskt utesluta anbud som är 
betydligt lägre än de andra och genom att utvidga minimivillkoren för att få kräva 
kompletterande information från ekonomiska aktörer.

Slutligen har ett antal ändringsförslag lagts fram för att fästa större uppmärksamhet vid det 
internationella sammanhang som EU:s lagstiftning på detta område hänför sig till.

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 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avsaknaden av tydliga regler på 
unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 

1. Avsaknaden av tydliga regler på 
unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 
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de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda offentliga 
medel så att EU-medborgarna kan dra nytta 
av kvalitetstjänster till bästa pris. En 
lämplig rättslig ram för tilldelning av 
koncessioner skulle garantera ett effektivt 
och icke-diskriminerande marknadstillträde 
för alla ekonomiska aktörer i unionen samt 
rättssäkerhet, vilket gynnar offentliga 
investeringar i infrastrukturer och 
strategiska tjänster för medborgarna.

de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda offentliga 
medel så att EU-medborgarna kan dra nytta
av kvalitetstjänster till bästa pris. En 
lämplig rättslig ram för tilldelning av 
koncessioner skulle garantera ett effektivt 
och icke-diskriminerande marknadstillträde 
för alla ekonomiska aktörer i unionen samt 
rättssäkerhet, vilket gynnar offentliga 
investeringar i infrastrukturer och 
strategiska tjänster för medborgarna. En 
sådan rättslig ram skulle även medföra 
större rättssäkerhet för ekonomiska 
aktörer och skulle kunna utgöra en grund 
och ett instrument för att i högre grad 
öppna upp de internationella 
marknaderna för offentlig upphandling 
och för att stärka världshandeln.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Detta direktiv är inte tillämpligt på 
upphandling som genomförs av eller för 
internationella organisationer. Det behöver 
dock klargöras i vilken utsträckning detta 
direktiv bör tillämpas på koncessioner som 
styrs av särskilda internationella regler.

(16) Detta direktiv är inte tillämpligt på 
upphandling som genomförs av eller för 
internationella organisationer. Det behöver 
dock utredas i vilken utsträckning detta 
direktiv bör tillämpas på tilldelning av
koncessioner som styrs av särskilda 
internationella regler för att möjliggöra 
större rättssäkerhet för ekonomiska 
aktörer. Den inre marknaden och de 
internationella marknaderna blir alltmer 
sammanlänkade och därför bör 
upphandlingspolitiken användas för att 
främja EU:s principer, såsom 
transparens, en kompromisslös hållning
gentemot korruption, ömsesidighetsregeln 
och framsteg avseende sociala och 
mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag 3
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Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
brottslig 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 och upphandlande enheter 
också ges möjlighet att utesluta 
anbudssökande eller anbudsgivare som 
begår allvarliga överträdelser av 
unionslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning om skydd av allmänintresset i 
överensstämmelse med fördraget, eller om 
en ekonomisk aktör visar en betydande 
eller ihållande försämring i fullgörandet av 
en tidigare koncession eller koncessioner 
av en liknande karaktär för samma 
upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet.

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
brottslig organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter, och andra 
allvarliga överträdelser av 
unionslagstiftningen eller den nationella 
lagstiftningen om skydd av 
allmänintresset i överensstämmelse med 
fördraget, bör också beivras genom 
obligatorisk uteslutning på unionsnivå. 
Vidare bör upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter också ges möjlighet 
att utesluta anbudssökande eller 
anbudsgivare om en ekonomisk aktör visar 
en betydande eller ihållande försämring i 
fullgörandet av en tidigare koncession eller 
koncessioner av en liknande karaktär för 
samma upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde beräknas 
uppgå till minst 5 000 000 euro:

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner:

a) Koncessioner som ingås av 
upphandlande enheter för utövande av 
någon av de verksamheter som avses i 
bilaga III.

a) Koncessioner som ingås av 
upphandlande enheter för utövande av 
någon av de verksamheter som avses i 
bilaga III.

b) Koncessioner som ingås av 
upphandlande myndigheter.

b) Koncessioner som ingås av 
upphandlande myndigheter.

Detta direktiv ska tillämpas på 
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koncessioner till ett värde på minst
a) 2 500 000 EUR för tjänstekoncessioner 
(med undantag för sociala tjänster),
b) 5 000 000 EUR för byggkoncessioner.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om koncessioner helt finansieras av en 
internationell organisation eller ett 
internationellt finansinstitut.

utgår

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en koncession i en betydande 
utsträckning medfinansieras av en 
internationell organisation eller ett 
internationellt finansinstitut ska parterna 
för tillämpningen av led d första stycket 
enas om tillämpliga förfaranden för 
koncessionstilldelning, vilka ska stå i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
EUF-fördraget.

utgår

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den juridiska personen utför minst 90 %
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens eller enhetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 

b) Den juridiska personen utför den 
väsentliga delen av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens eller enhetens 
räkning eller för andra juridiska personers 
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den upphandlande myndigheten eller
upphandlande enheten utövar kontroll 
över.

räkning som den upphandlande 
myndigheten eller enheten utövar kontroll 
över.

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar domstolens rättspraxis, baserad på termen ”den väsentliga 
delen”, som inte nödvändigtvis innebär den största delen.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller enheterna i den 
mening som avses i artikel 4.1 första 
stycket eller för andra juridiska personer 
som samma upphandlande myndigheter 
utövar kontroll över.

b) Den väsentliga delen av den juridiska 
personens verksamhet utförs för de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna i den mening som avses i 
artikel 4.1 första stycket eller för andra 
juridiska personer som samma 
upphandlande myndigheter utövar kontroll 
över.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) social- och miljölagstiftningen.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) andra allvarliga överträdelser av 
unionslagstiftningen eller den nationella 
lagstiftningen om skydd av 
allmänintresset i överensstämmelse med 
fördraget.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter använder sig av en 
koncession, ska tidsfristen för inlämnande 
av ansökningar om koncessionen vara 
minst 52 dagar från den dag då 
meddelandet om koncessionen skickades.

1. Om upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter använder sig av en 
koncession, ska tidsfristen för inlämnande 
av ansökningar om koncessionen vara 
minst 70 dagar från den dag då 
meddelandet om koncessionen skickades.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tidsfristen för mottagande av anbud får 
minskas med fem dagar om den 

2. Tidsfristen för mottagande av
ansökningar om koncessioner får minskas 
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upphandlande enheten godtar att anbud
lämnas med hjälp av elektroniska medel i 
överensstämmelse med artikel 25.

med fem dagar om den upphandlande 
enheten godtar att sådana ansökningar
lämnas med hjälp av elektroniska medel i 
överensstämmelse med artikel 25.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) överensstämmelse med EU:s eller 
den internationella arbets- och 
miljölagstiftningen.
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