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KORTFATTAD MOTIVERING

Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020) bygger på 
tre sammankopplade prioriteringar som ömsesidigt förstärker varandra: att utveckla en 
ekonomi baserad på kunskap och innovation, främja en koldioxidsnål, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi samt stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social 
och territoriell sammanhållning.

Offentlig upphandling spelar en viktig roll i Europa 2020-strategin som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska användas för att uppnå dessa mål genom att förbättra 
företagsklimatet och villkoren för företagens innovationskapacitet samt genom att främja en 
mer utbredd användning av miljöanpassad upphandling som stöder övergången till en 
resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. I Europa 2020-strategin betonas också att politiken 
för offentlig upphandling måste säkerställa att medel används så effektivt som möjligt och att 
marknaderna för offentlig upphandling måste förbli öppna inom hela unionen.

Offentlig upphandling spelar en viktig roll för Europeiska unionens samlade ekonomiska 
resultat. Offentliga upphandlare använder cirka 18 % av EU:s BNP för upphandling av varor, 
byggentreprenader och tjänster. Med hänsyn till inköpsvolymen kan offentlig upphandling 
användas som ett kraftfullt redskap för att skapa en inre marknad och främja smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Tillsammans med det föreslagna nya direktivet om offentliga myndigheters upphandling 
kommer förslaget att ersätta direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG som de centrala 
rättsakterna i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling. Direktivet kommer att kompletteras 
med ytterligare delar av denna lagstiftningsram: direktiv 2009/81/EG, som fastställer 
särskilda bestämmelser för försvarsupphandlingar och upphandlingar som rör känsliga 
säkerhetsfrågor, och direktiv 92/13/EEG, som fastställer gemensamma normer för nationell 
prövning för att säkerställa att det finns snabba och effektiva överprövningsmöjligheter i alla 
EU-medlemsstater om anbudsgivare anser att avtal har tilldelats på ett orättvist sätt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin16

som ett av de marknadsbaserade instrument 

(4) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin16

som ett av de marknadsbaserade instrument 
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som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster17 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster18, i 
syfte att öka effektiviteten i de offentliga 
utgifterna, i synnerhet underlätta små och 
medelstora företags deltagande i offentlig 
upphandling, och se till att upphandlande 
enheter kan utnyttja offentliga 
upphandlingar på ett bättre sätt till stöd för 
gemensamma samhällsmål. Det finns även 
ett behov av att klargöra grundläggande 
begrepp och koncept för att garantera 
rättslig säkerhet samt inbegripa vissa 
aspekter i väletablerad rättspraxis från 
EU-domstolen på upphandlingsområdet.

som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster17 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster18, i 
syfte att möjliggöra för upphandlande 
myndigheter att utnyttja offentliga 
upphandlingar på ett bättre sätt till stöd 
för hållbar utveckling och andra 
gemensamma samhällsmål och 
därigenom öka effektiviteten i de 
offentliga utgifterna, genom att man
säkerställer det bästa möjliga förhållandet 
mellan kvalitet och pris, minskar 
kostnaderna för såväl offentliga 
myndigheter som företag och underlättar
små och medelstora företags deltagande i 
offentlig upphandling, och ser till att 
upphandlande myndigheter kan utnyttja 
offentliga upphandlingar på ett bättre sätt 
till stöd för gemensamma samhällsmål. Det 
finns även ett behov av att förenkla EU:s 
bestämmelser, särskilt när det gäller hur 
hållbarhetsmålen kan införlivas i den 
offentliga upphandlingen, och 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 5



AD\911382SV.doc 5/24 PE486.035v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
miljöskyddskrav integreras i utformningen 
och genomförandet av unionens politik och 
verksamheter, särskilt i syfte att främja en 
hållbar utveckling. I detta direktiv klargörs 
det därför hur upphandlande enheter kan 
bidra till att skydda miljön och främja en 
hållbar utveckling, samtidigt som de sörjer 
för det bästa förhållandet mellan kvalitet 
och pris i sina kontrakt.

(5) Enligt artiklarna 9, 10 och 11 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska miljöskyddskrav och idén 
om en socialt hållbar produktionsprocess
integreras i utformningen och 
genomförandet av unionens politik och 
verksamheter, särskilt i syfte att främja en 
hållbar utveckling och under hela 
leveranskedjan skydda hälsa och allmän 
säkerhet och garantera efterlevnaden av 
sociala normer och arbetslagstiftningen 
på unionsnivå och nationell nivå. I detta 
direktiv klargörs det därför hur 
upphandlande myndigheter bidrar till att 
skydda miljön och främja en hållbar 
utveckling och använder sina 
skönsmässiga befogenheter för att välja 
tekniska specifikationer och 
tilldelningskriterier som är lämpligast för 
att uppnå en socialt hållbar offentlig 
upphandling, samtidigt som de
säkerställer kopplingen med 
kontraktsföremålet och sörjer för det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är lämpligt att undanta 
upphandling för posttjänster och andra 
tjänster än posttjänster, eftersom den 
sektorn ständigt har befunnits ha 
tillräckligt konkurrenstryck så att den 
upphandlingsdisciplin som EU:s 
upphandlingsregler medför inte längre 
behövs.

Motivering

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
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sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect:
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) 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)25 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 
enheter fullgöra skyldigheterna enligt dessa 
avtal genom att tillämpa detta direktiv på 
ekonomiska aktörer i tredjeländer som är 
signatärer av avtalen.

(14) 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)25 godkändes 
bland annat WTO-avtalet om offentlig 
upphandling (nedan kallat avtalet). Inom 
denna multilaterala ram med balanserade 
rättigheter och skyldigheter i samband med 
offentlig upphandling bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
upprätthålla lika möjligheter för företag i 
unionen och i tredje land att konkurrera 
på lika villkor på unionsmarknaden och 
marknader i tredjeländer, för att 
underlätta integrationen av små och 
medelstora företag och stimulera 
sysselsättning och innovation i unionen. 
För kontrakt som omfattas av avtalet, samt 
av andra relevanta internationella avtal som 
Europeiska unionen är bunden av, måste 
upphandlande enheter fullgöra 
skyldigheterna enligt dessa avtal genom att 
tillämpa detta direktiv på ekonomiska 
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aktörer i tredjeländer som är signatärer av 
avtalen.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Unionen behöver ett effektivt 
instrument för att å ena sidan uppmuntra
efterlevnaden av ömsesidighets- och 
balansprincipen gentemot tredjeländer 
som inte erbjuder europeiska ekonomiska 
aktörer motsvarande tillgång till sina 
marknader, framför allt genom att 
kommissionen utvärderar den faktiska 
ömsesidigheten, och för att å andra sidan 
garantera rättvis konkurrens och globalt 
lika villkor.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Med hänsyn till att det är 
nödvändigt att uppmuntra unionens 
ekonomiska aktörer att delta i 
gränsöverskridande offentlig upphandling 
måste medlemsstaterna införliva och 
genomföra tjänstedirektivets 
bestämmelser på lämpligt sätt och vid rätt 
tidpunkt.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 
upphandlingar och öka effektiviteten och 
öppenheten i upphandlingsprocesserna. De 
bör bli standardmedlen för kommunikation 
och informationsutbyte i 
upphandlingsförfaranden. Användningen 
av elektroniska medel är också 
tidsbesparande. Minimitidsfristerna bör 
därför förkortas om elektroniska medel 
används, dock under förutsättning att de är 
förenliga med den särskilda 
överföringsteknik som fastställs på 
unionsnivå. Dessutom om kan elektroniska 
informations- och kommunikationsmedel 
(med adekvata funktioner) hjälpa de 
upphandlande myndigheterna att 
förebygga, spåra och korrigera fel som 
uppstår i samband med 
upphandlingsförfarandet.

(27) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 
upphandlingar och öka effektiviteten och
öppenheten i upphandlingsprocesserna. De 
bör bli standardmedlen för kommunikation 
och informationsutbyte i 
upphandlingsförfaranden. Användning av 
elektroniska medel är också tids-,
kostnads- och resursbesparande.
Minimitidsfristerna bör därför förkortas om 
elektroniska medel används, dock under 
förutsättning att de är förenliga med den 
särskilda överföringsteknik som fastställs 
på unionsnivå. Dessutom kan elektroniska 
informations- och kommunikationsmedel 
(med adekvata funktioner) hjälpa de 
upphandlande myndigheterna att 
förebygga, spåra och korrigera fel som 
uppstår i samband med 
upphandlingsförfarandet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Användning av e-upphandling bör 
uppmuntras för att se till att minst 
50 procent av både EU-institutionernas 
och medlemsstaternas offentliga 
upphandlingar genomförs elektroniskt, i 
enlighet med det åtagande som 
medlemsstaternas regeringar gjorde vid 
ministerkonferensen om e-förvaltning i 
Manchester 2005. I framtiden bör e-
upphandling, som spelar en positiv roll 
när det gäller att minska 
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upphandlingsförfarandenas kostnader 
och öka deras tillgänglighet, bli det 
huvudsakliga förfarandet. Det är 
nödvändigt att behålla öppna standarder 
och teknikneutralitet för att garantera 
driftskompatibilitet mellan olika system, 
undvika beroende av en enda säljare och 
garantera verklig driftskompatibilitet 
mellan de olika befintliga plattformarna 
för e-upphandling i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna.
I ett första steg bör det därför bli 
obligatoriskt för inköpscentraler att 
använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på två år.

(33) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna 
och garantera öppenhet. I ett första steg 
bör det därför bli obligatoriskt för 
inköpscentraler att använda sådana 
elektroniska kommunikationsmedel 
samtidigt som man även underlättar 
samordning av förfarandena i hela unionen.
Detta bör följas av en allmän skyldighet att 
använda elektroniska 
kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på två år.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på 

(38) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på 
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upphandlingsmarknaden bör det 
uttryckligen föreskrivas att kontrakt får 
delas upp i flera likartade eller olikartade 
delar. Om kontrakt delas upp i delar får 
upphandlande enheter, t.ex. för att 
upprätthålla konkurrensen eller trygga 
leveranssäkerheten, begränsa antalet delar 
som en ekonomisk aktör får lämna anbud 
på. De får också begränsa antalet delar som 
kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

upphandlingsmarknaden måste principen 
att ”tänka småskaligt först” tillämpas, och 
medlemsstaterna bör fullt ut genomföra 
den europeisk koden för bästa praxis för 
att underlätta små och medelstora 
företags tillträde till offentliga kontrakt. 
Det bör dessutom uttryckligen föreskrivas 
att kontrakt får delas upp i flera likartade 
eller olikartade delar. Om kontrakt delas 
upp i delar får upphandlande enheter, t.ex. 
för att upprätthålla konkurrensen eller 
trygga leveranssäkerheten, begränsa antalet 
delar som en ekonomisk aktör får lämna 
anbud på. De får också begränsa antalet 
delar som kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) 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 enheter 
kräver byggentreprenader, varor och 
tjänster av hög kvalitet som är optimalt 
lämpade för deras behov. Följaktligen bör 
upphandlande enheter 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.

(43) 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 och samtidigt garantera att
upphandlande enheter kräver 
byggentreprenader, varor och tjänster av 
hög kvalitet som är optimalt lämpade för 
deras behov och inbegriper faktorer 
knutna till kriterier för en socialt hållbar 
produktionsprocess. Följaktligen bör 
upphandlande enheter få lov att som 
tilldelningskriterium välja antingen ”det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet” 
eller ”den lägsta kostnaden”, varvid de i 
det sistnämnda fallet bör hänvisa till
lämpliga kvalitetsnormer genom att 
använda tekniska specifikationer eller 
villkor för fullgörande av kontraktet.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Det är ytterst viktigt att fullt ut 
utnyttja de möjligheter som offentlig 
upphandling ger att uppnå målen i Europa 
2020-strategin för hållbar tillväxt. Med 
hänsyn till de stora skillnaderna mellan
olika sektorer och marknader är det dock 
inte lämpligt att fastställa allmänna 
obligatoriska krav för miljörelaterad, social 
och innovativ upphandling. Unionens 
lagstiftande makt har redan fastställt 
obligatoriska upphandlingskrav för att 
uppnå särskilda mål för vägtransportfordon
(Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 
om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon) och kontorsutrustning
(Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 
om ett gemenskapsprogram för 
energieffektivitetsmärkning av 
kontorsutrustning). Dessutom har man 
kommit långt med utvecklingen av 
gemensamma metoder för beräkning av 
livscykelkostnader. Det förefaller därför 
lämpligt att fortsätta på den vägen och låta 
sektorslagstiftningen fastställa 
obligatoriska mål med hänsyn till den 
särskilda politiken för den berörda sektorn 
och de villkor som råder där, och att främja 
utvecklingen och användningen av 
europeiska metoder för beräkning av 
livscykelkostnader för att ytterligare 
underbygga användningen av offentlig 
upphandling till förmån för en hållbar 
tillväxt.

(45) Det bör eftersträvas att de möjligheter
utnyttjas som offentlig upphandling ger att 
uppnå målen i Europa 2020-strategin för 
hållbar tillväxt utan att inkräkta på de 
upphandlande enheternas befogenhet.
Med hänsyn till de stora skillnaderna 
mellan olika sektorer och marknader är det 
dock inte lämpligt att fastställa allmänna 
obligatoriska krav för miljörelaterad, social 
och innovativ upphandling. Unionens 
lagstiftande makt har redan fastställt 
obligatoriska upphandlingskrav för att 
uppnå särskilda mål för vägtransportfordon
(Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/33/EG av den 23 april 2009 om 
främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon) och kontorsutrustning
(Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 
om ett gemenskapsprogram för 
energieffektivitetsmärkning av 
kontorsutrustning). Dessutom har man 
kommit långt med utvecklingen av 
gemensamma metoder för beräkning av 
livscykelkostnader. Det förefaller därför 
lämpligt att fortsätta på den vägen och låta 
sektorslagstiftningen fastställa 
obligatoriska mål med hänsyn till den 
särskilda politiken för den berörda sektorn 
och de villkor som råder där, och att främja 
utvecklingen och användningen av 
europeiska metoder för beräkning av 
livscykelkostnader för att ytterligare 
underbygga användningen av offentlig 
upphandling till förmån för en hållbar 
tillväxt.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
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Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller sammanlänkade stadier, inklusive 
tillverkning, transport, användning och 
underhåll under en produkts existens eller 
under tillhandahållandet av en 
byggentreprenad eller tjänst, från 
råvaruanskaffning eller generering av 
resurser till bortskaffande, röjning och 
avslutande.

(22) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller sammanlänkade stadier, inklusive 
tillverkning och lokalisering av 
tillverkning, transport, användning och 
underhåll under en produkts existens eller 
under tillhandahållandet av en 
byggentreprenad eller tjänst, från 
råvaruanskaffning eller generering av 
resurser till bortskaffande, röjning och 
avslutande.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Motivering

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Ömsesidighet
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För det praktiska genomförandet av 
avtalet om offentlig upphandling inom 
den rättsliga ramen för unionen om 
offentlig upphandling krävs en 
föregående bedömning av den korrekta 
tillämpningen av principen om en 
ömsesidigt öppen marknad mellan 
unionen och tredje land. Bedömningen av 
denna ömsesidighet gäller även för tredje 
land som inte är part i avtalet om offentlig 
upphandling, men som har tillgång till 
marknaden.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande enheter ska behandla 
ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt samt förfara på 
ett öppet och proportionerligt sätt.

Upphandlande enheter ska behandla 
ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt samt förfara på 
ett öppet sätt.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
den upphandlande enheten är omöjligt att 
tillämpa den tidsfrist som fastställs i andra 
stycket i punkt 1, får den fastställa en 
tidsfrist på minst 20 dagar från den dag då 
meddelandet om upphandling avsändes.

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
den upphandlande enheten är omöjligt att 
tillämpa den tidsfrist som fastställs i andra 
stycket i punkt 1, får den fastställa en 
tidsfrist på minst 25 dagar från den dag då 
meddelandet om upphandling avsändes.
Brådska kan leda till förkortning av 
tidsfristen endast om den upphandlade 
enheten inte själv har förorsakat den.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den upphandlande enheten får minska 
den tidsgräns för mottagande av anbud som 
anges i andra stycket i punkt 1 med 
fem dagar om den tillåter att anbuden 
skickas in med hjälp av elektroniska medel 
i enlighet med punkterna 3–5 i artikel 33.

4. Den upphandlande enheten får minska 
den tidsgräns för mottagande av anbud som 
anges i andra stycket i punkt 1 med 
tre dagar om den tillåter att anbuden 
skickas in med hjälp av elektroniska medel 
i enlighet med punkterna 3–5 i artikel 33.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år, 
utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, 
särskilt genom föremålet för ramavtalet.

Ett ramavtal får inte löpa längre än åtta år, 
utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, 
särskilt genom föremålet för ramavtalet.

Motivering

Den varaktighet på fyra år som föreslås är för kort och minskar effekten av de eventuella 
besparingar som kan göras genom ett långfristigt ramavtal, där leverantörernas anbud i 
allmänhet är mer fördelaktiga. Ett av huvudskälen till dessa bestämmelser är viljan att den 
upphandlande myndighetens upphandling ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. Den 
varaktighet som föreslås står i strid med detta mål eftersom det är de längre kontrakten som 
ger de mest fördelaktiga priserna.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De tekniska specifikationerna kan vid 
behov även omfatta krav på
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) prestanda, inklusive miljömässig och 
klimatrelaterad prestanda och prestanda i 
fråga om en socialt hållbar 
produktionsprocess,

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) livscykelegenskaper,

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en socialt hållbar produktionsprocess,

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) organisationen, kvalifikationerna och 
erfarenheten hos den personal som 
avdelas för att verkställa kontraktet i 
fråga,
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) i fråga om en socialt hållbar 
produktionsprocess.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande enhet får beakta olika 
alternativa utföranden från anbudsgivare 
när dessa alternativa utföranden uppfyller 
de minimikrav som den upphandlande 
enheten fastställt.

1. En upphandlande enhet måste beakta 
olika alternativa utföranden från 
anbudsgivare när dessa alternativa 
utföranden uppfyller de minimikrav som 
den upphandlande enheten fastställt.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. En upphandlande enhet måste besluta att 
inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte uppfyller de skyldigheter 
på det social- och arbetsrättsliga området 
eller i miljölagstiftningen, enligt unionens 
lagstiftning eller medlemsstaternas 
nationella lagstiftning eller de 
kollektivavtal som finns på platsen där 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
ska tillhandahållas, eller i de 
internationella sociala och miljörelaterade 
bestämmelser som anges i bilaga XI, eller 
åtaganden inom immaterialrätten.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När sådana lagar inte är tillämpliga 
ska överträdelser av andra lagar som 
gäller för anbudsgivaren och som 
säkerställer en likvärdig skyddsnivå också 
utgöra skäl för uteslutning.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller kontrakt avseende 
byggentreprenader, tjänstekontrakt och 
monterings- och installationsarbeten, får 
den upphandlande enheten kräva att vissa 
kritiska uppgifter ska utföras direkt av 
anbudsgivaren eller, om ett anbud lämnas 
in av en grupp av ekonomiska aktörer i 
enlighet med artikel 30, en deltagare i 
gruppen.

utgår

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kvalitet, inklusive tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär.

(a) Kvalitet, inklusive tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, energieffektivitetsprestanda,
formgivning för alla användningsområden, 
miljöegenskaper och innovativ karaktär.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) en socialt hållbar produktionsprocess,

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) efterlevnaden av regler och normer 
när det gäller hälsa och säkerhet, social-
och arbetslagstiftning i unionens 
lagstiftning och i nationell lagstiftning 
samt i de kollektivavtal som gäller på 
platsen där byggentreprenader, varor eller 
tjänster ska tillhandahållas,

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) efterlevnaden av de krav som gäller 
underentreprenad enligt artikel 81.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande enheten ska förkasta 
anbudet när den har fastställt att anbudet är 
onormalt lågt på grund av att det inte 
uppfyller de skyldigheter som fastställts i 
unionens lagstiftning och i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning 
samt de kollektivavtal som gäller på 
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bestämmelser som anges i bilaga XIV. platsen där byggentreprenader, varor eller 
tjänster ska tillhandahållas, på det social-
och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella
sociala och miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XIV.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I förfrågningsunderlaget får en
upphandlande enhet begära eller kan 
åläggas av en medlemsstat att begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor 
del av kontraktet som kan komma att 
läggas ut på tredje part samt vilka 
underleverantörer som föreslås.

1. I förfrågningsunderlaget är 
anbudsgivaren skyldig att till den
upphandlande enheten ange i anbudet hur 
stor del av kontraktet som kan komma att 
läggas ut på tredje part samt vilka 
underleverantörer som föreslås.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får på begäran från en 
underleverantör och när kontraktets art 
så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande enheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören för 
tjänster, varor eller byggentreprenader som 
har tillhandahållits till huvudleverantören. I 
ett sådant fall ska medlemsstaterna införa 
lämpliga mekanismer för att 
huvudleverantören ska kunna bestrida 
felaktiga betalningar. Arrangemangen för 
betalningssättet ska anges i 
upphandlingsdokumenten.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att
betalningar genast ska göras till 
underleverantören för tjänster, varor eller 
byggentreprenader som har tillhandahållits 
till huvudleverantören om och när

a) den upphandlande myndigheten har 
tillhandahållit huvudleverantören sin 
tjänst eller delar av denna,
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b) den upphandlade myndigheten har 
mottagit tillhandahållna tjänster, varor 
eller byggentreprenader såsom 
fullständigt tillhandahållna, eller
c) underleverantören utan framgång har 
satt upp en skälig tidsfrist för 
huvudleverantören för information om de 
i leden a och b angivna förhållandena.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 
och understiger 5 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på 
grundval av det samlade värdet av dessa 
ändringar.

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet är mindre än 10 % av 
priset på det ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns
ett oberoende organ med ansvar för tillsyn 
och samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
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Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 93a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93a
Kommissionen ska före utgången av 2013 
lägga fram en rapport om den skiftande 
hanteringen av tilldelningen av kontrakt 
vilkas värde ligger under de i artikel 12 
angivna tröskelvärdena, särskilt i fråga 
om hittills inte prioriterade tjänster.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 103 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över de ekonomiska 
effekterna på den inre marknaden av 
tillämpningen av de tröskelvärden som 
fastställs i artikel 12 och avge en rapport 
om detta till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2017.

Kommissionen ska se över de ekonomiska 
effekterna på den inre marknaden av 
tillämpningen av de tröskelvärden som 
fastställs i artikel 12 och avge en rapport 
om detta till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2015.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i fråga om tjänste- eller varukontrakt, 
en specifikation i ett dokument med 
angivande av kraven på en produkts eller 
en tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, 
miljö- och klimatprestandanivåer, 
formgivning för alla användningsområden 
(inklusive tillgänglighet för 
funktionshindrade) och bedömning av 
överensstämmelse, prestanda, produktens 
användningsområde, säkerhet eller mått, 

(a) i fråga om tjänste- eller varukontrakt, 
en specifikation i ett dokument med 
angivande av kraven på en produkts eller 
en tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, 
miljö- och klimatprestandanivåer, 
formgivning för alla användningsområden 
(inklusive tillgänglighet för 
funktionshindrade) och bedömning av 
överensstämmelse, prestanda, produktens 
användningsområde, säkerhet eller mått, 
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samt krav på produkten angående den 
beteckning under vilken den saluförs, 
terminologi, symboler, provning och 
provningsmetoder, förpackning, märkning, 
bruksanvisningar, produktionsförfaranden 
och -metoder i alla skeden av varans eller 
tjänstens livscykel, liksom förfaranden vid 
bedömning av överensstämmelse.

samt krav på produkten angående den 
beteckning under vilken den saluförs, 
terminologi, symboler, provning och 
provningsmetoder, förpackning, märkning, 
bruksanvisningar och förfaranden vid 
bedömning av överensstämmelse.
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