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KORTFATTAD MOTIVERING

Offentlig upphandling är av central betydelse för att uppnå Europa 2020-strategins mål i fråga 
om en smart och hållbar tillväxt för alla. Kommissionens förslag till nytt direktiv om offentlig 
upphandling bör resultera i en modernisering av EU-lagstiftningen på detta område. Det ger 
möjlighet att förenkla de nuvarande förfarandena, förbättra deras öppenhet och ta vederbörlig 
hänsyn till vikten av aspekter som rör energieffektivitet i samband med köp av varor och 
tjänster.

De ändringar som föreslås av föredraganden uppmuntrar till omfattande användning av 
elektroniska informations- och kommunikationsmedel i de olika skedena av offentlig 
upphandling – från lämnande av anbud till övervakning av kontraktets genomförande. 
It-användningen bör leda till både minskade kostnader och ökat deltagande av små och 
medelstora företag. För att undvika att effekterna blir de motsatta på grund av otillräckliga it-
kunskaper uppmanas medlemsstaterna att erbjuda möjligheter till de utbildningar som behövs 
för att förvärva nödvändiga färdigheter för att genomföra förfarandet för elektronisk offentlig 
upphandling. 

Föredraganden föreslår att övervakningen av kontraktens genomförande stärks och att det blir 
möjligt att införa framtida påföljder mot en uppdragstagare som gör sig skyldig till en 
allvarlig överträdelse av kontraktsvillkoren. Övervakning av resultatet och möjlighet att införa 
påföljder kan bidra till en avsevärt bättre upphandlingskultur och garantera att offentliga 
medel används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Eftersom kostnaderna för de offentliga upphandlingsförfarandena har visat sig utgöra ett 
allvarligt hinder för de små och medelstora företagens tillgång till offentliga upphandlingar 
föreslår föredraganden att kommissionen gör en unionsomfattande förteckning över samtliga 
avgifter som tas ut i samband med offentliga upphandlingar, eftersom en sådan förteckning 
skulle göra det möjligt att se över de avgifter som utgör en oskälig börda. Dessutom 
uppmanas medlemsstaterna att upprätta objektiva, effektiva och billiga prövningsförfaranden 
som ger omfattande tillgång till de offentliga upphandlingarna. Med detta i beaktande anser 
föredraganden att man bör använda de behöriga myndigheter som redan i dag ansvarar för 
offentlig upphandling, i stället för att inrätta nya tillsynsorgan.

Sist men inte minst läggs särskild vikt vid miljövänlig upphandling och behovet av att den 
införlivas i bedömningskriterierna för varor och tjänster som köps genom offentlig 
upphandling. Därför bör urvalskriterierna inbegripa kostnadseffektivitet på grundval av en 
analys av en hel livscykel med vederbörlig hänsyn tagen till enskilda varors eller tjänsters 
prestanda vad gäller energieffektivitet under livscykeln.

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:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns ett allmänt behov av större 
flexibilitet och särskilt av ökade 
möjligheter att använda ett 
upphandlingsförfarande med förhandling, 
eftersom detta uttryckligen anges i avtalet 
som tillåter förhandling i alla förfaranden. 
Såvida inte annat föreskrivs i den berörda 
medlemsstatens lagstiftning bör
upphandlande myndigheter ha frihet att 
använda ett förhandlat förfarande under 
konkurrens enligt detta direktiv, i olika 
situationer där öppna eller selektiva 
förfaranden utan förhandlingar sannolikt 
inte leder till tillfredsställande 
upphandlingsresultat. Detta förfarande bör 
förses med lämpliga garantier för att 
principerna om likabehandling och insyn 
iakttas. Detta kommer att ge upphandlande 
myndigheter ökat spelrum att köpa 
byggentreprenader, varor och tjänster som 
är perfekt anpassade till deras särskilda 
behov. Samtidigt bör det också öka den 
gränsöverskridande handeln, eftersom 
utvärderingen har visat att kontrakt som 
tilldelas genom förhandlat förfarande med 
föregående meddelande om upphandling 
har en särskilt hög frekvens framgångsrika 
anbudsgivare från andra länder.

(15) Det finns ett allmänt behov av större 
flexibilitet och särskilt av ökade 
möjligheter att använda ett 
upphandlingsförfarande med förhandling, 
eftersom detta uttryckligen anges i avtalet 
som tillåter förhandling i alla förfaranden.
Upphandlande myndigheter bör ha frihet 
att använda ett förhandlat förfarande under 
konkurrens enligt detta direktiv. Detta 
förfarande bör förses med lämpliga 
garantier för att principerna om 
likabehandling och insyn iakttas. Detta 
kommer att ge upphandlande myndigheter 
ökat spelrum att köpa byggentreprenader, 
varor och tjänster som är perfekt anpassade 
till deras särskilda behov. Samtidigt bör det 
också öka den gränsöverskridande handeln, 
eftersom utvärderingen har visat att 
kontrakt som tilldelas genom förhandlat 
förfarande med föregående meddelande om 
upphandling har en särskilt hög frekvens 
framgångsrika anbudsgivare från andra 
länder.

Or. en

Motivering

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) 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.

(19) 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 liksom i samband 
med genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Energieffektivitet är en av 
huvudaspekterna i ett resurseffektivt 
Europa, som är ett av 
flaggskeppsinitiativen i Europa 
2020-strategin. För att säkra en hög grad 
av energieffektivitet i samband med 
offentlig upphandling bör 
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medlemsstaterna se till att de köper varor, 
system, tjänster och byggnader samt i 
synnerhet it-utrustning med hög 
prestanda vad gäller energieffektivitet 
med hänsyn tagen till 
kostnadseffektiviteten på grundval av en 
analys av en hel livscykel.

Or. en

Motivering

Hänvisning till den version av energieffektivitetsdirektivet som godkänts av ITRE 
(ITRE/7/06352).

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Medlemsstaterna får införa 
ytterligare bestämmelser om offentlig 
upphandling för att göra offentliga 
upphandlingskontrakt – även sådana som 
ligger under unionens tröskelvärden – så 
tillgängliga som möjligt för små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Mer än hälften av alla offentliga upphandlingar inom EU faller utanför direktivets 
tillämpningsområde, vilket innebär att medlemsstaterna har en viktig roll när det gäller att 
stödja de små och medelstora företagens deltagande. Nationella upphandlingskontrakt är en 
bättre möjlighet i detta hänseende, eftersom deras storlek lämpar sig bättre för små och 
medelstora företag.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) För många ekonomiska aktörer 
innebär deltagande i offentliga 
upphandlingsförfaranden en avsevärd 
ekonomisk börda. För att stödja små och 
medelstora företags deltagande bör den 
ekonomiska bördan minskas avsevärt i 
samband med upphandling, 
genomförande och eventuella rättsliga 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32b) Kommissionen bör utarbeta och 
offentliggöra en unionsomfattande 
förteckning över samtliga avgifter i 
samband med offentliga 
upphandlingsförfaranden, med särskild 
inriktning på de avgifter som tas ut vid 
prövning av beslut och andra kostnader i 
samband med rättsliga åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De upphandlande myndigheterna och 
alla andra berörda parter ska se till att 
konfidentiell information skyddas och 
vidta åtgärder för att förhindra att sådan 
information missbrukas.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska, då den i enlighet 
med artikel 19 utarbetar de tekniska 
standarderna för e-upphandlingssystem, 
föra ett nära samarbete med Europeiska 
byrån för nät- och informationssäkerhet 
(Enisa) för att säkerställa högsta möjliga 
konfidentialitetskrav.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De valda kommunikationsmedlen ska 
vara allmänt tillgängliga och får inte 
begränsa de ekonomiska aktörernas 
tillträde till anbudsförfarandet.

2. De valda kommunikationsmedlen ska 
vara allmänt tillgängliga och får inte 
begränsa de ekonomiska aktörernas 
tillträde till anbudsförfarandet.

Kommunikationen, informationsutbytet Kommunikationen, informationsutbytet 
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och lagringen av uppgifterna ska ske på ett 
sådant sätt att alla uppgifter och den 
sekretess som gäller för anbuden och 
anbudsansökningarna bevaras. De 
upphandlande myndigheterna ska inte ta 
del av innehållet i anbuden och 
anbudsansökningarna förrän tidsfristen för 
att lämna anbud har löpt ut.

och lagringen av uppgifterna ska ske på ett 
sådant sätt att alla uppgifter och den 
sekretess som gäller för anbuden och 
anbudsansökningarna samt information 
som avses i artikel 18 bevaras. De 
upphandlande myndigheterna ska inte ta 
del av innehållet i anbuden och 
anbudsansökningarna förrän tidsfristen för 
att lämna anbud har löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska senast två år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

7. Medlemsstaterna ska senast två år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Medlemsstaterna ska i god tid se till att 
möjlighet finns att förvärva den kunskap 
och de färdigheter som krävs för 
genomförandet av förfarandet för 
elektronisk offentlig upphandling.

Detta krav ska inte gälla om användning av 
elektroniska medel skulle kräva 
specialiserade hjälpmedel eller filformat 
som inte finns allmänt tillgängliga i alla 
medlemsstater i den mening som avses i 
punkt 3. Det är den upphandlande 
myndigheten som använder andra 
kommunikationsmedel för inlämning av 
anbud som ska kunna visa i 
anbudshandlingarna att användning av 
elektroniska kommunikationsmedel på 
grund av den typ av uppgifter som ska 
utbytas med de ekonomiska aktörerna 
skulle kräva specialiserade hjälpmedel eller 

Detta krav ska inte gälla om användning av 
elektroniska medel skulle kräva 
specialiserade hjälpmedel eller filformat 
som inte finns allmänt tillgängliga i alla 
medlemsstater i den mening som avses i 
punkt 3. Det är den upphandlande 
myndigheten som använder andra 
kommunikationsmedel för inlämning av 
anbud som ska kunna visa i 
anbudshandlingarna att användning av 
elektroniska kommunikationsmedel på 
grund av den typ av uppgifter som ska 
utbytas med de ekonomiska aktörerna 
skulle kräva specialiserade hjälpmedel eller 
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filformat som inte finns allmänt 
tillgängliga i medlemsstaterna.

filformat som inte finns allmänt 
tillgängliga i medlemsstaterna.

Den upphandlande myndigheten ska anses 
ha berättigade skäl att inte kräva att 
inlämning av anbud ska ske genom 
användning av elektroniska 
kommunikationsmedel i följande 
situationer:

Den upphandlande myndigheten ska anses 
ha berättigade skäl att inte kräva att 
inlämning av anbud ska ske genom 
användning av elektroniska 
kommunikationsmedel i följande 
situationer:

(a) Om beskrivningen av de tekniska 
specifikationerna på grund av 
upphandlingens specialiserade karaktär inte 
kan göras genom användning av filformat 
som vanligen stöds av allmänt använda 
tillämpningar.

(a) Om beskrivningen av de tekniska 
specifikationerna på grund av 
upphandlingens specialiserade karaktär inte 
kan göras genom användning av filformat 
som vanligen stöds av allmänt använda 
tillämpningar.

(b) Om de tillämpningar som stöder 
filformat som är passande för 
beskrivningen av de tekniska 
specifikationerna är patentskyddade och 
den upphandlande myndigheten inte kan 
göra dem tillgängliga för nedladdning eller 
fjärranvändning.

(b) Om de tillämpningar som stöder 
filformat som är passande för 
beskrivningen av de tekniska 
specifikationerna är patentskyddade och 
den upphandlande myndigheten inte kan 
göra dem tillgängliga för nedladdning eller 
fjärranvändning.

(c) Om de tillämpningar som stöder 
filformat som är passande för 
beskrivningen av de tekniska 
specifikationerna använder filformat som 
inte kan användas av några andra öppna 
eller nedladdningsbara tillämpningar.

(c) Om de tillämpningar som stöder 
filformat som är passande för 
beskrivningen av de tekniska 
specifikationerna använder filformat som 
inte kan användas av några andra öppna 
eller nedladdningsbara tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid upphandling av varor, 
byggentreprenader eller tjänster ska en 
upphandlande myndighet tillämpa 
förfaranden som anpassats i enlighet med 
detta direktiv, under förutsättning att, och 
utan att det påverkar artikel 30, ett 
meddelande om upphandling har 

1. Vid upphandling av varor, 
byggentreprenader eller tjänster ska en 
upphandlande myndighet tillämpa 
förfaranden som anpassats i enlighet med 
detta direktiv, under förutsättning att, och 
utan att det påverkar artikel 30, ett 
meddelande om upphandling har 
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offentliggjorts i enlighet med detta 
direktiv.

offentliggjorts i enlighet med detta 
direktiv.

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tillämpa 
öppna eller selektiva förfaranden i enlighet 
med bestämmelserna i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tillämpa 
öppna eller selektiva förfaranden i enlighet 
med bestämmelserna i detta direktiv.

Myndigheterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tillämpa 
innovationspartnerskap i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

Myndigheterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tillämpa 
innovationspartnerskap i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande 
fall:

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger förutsatt att 
det garanterar lika möjligheter och 
förhindrar en snedvridning av 
konkurrensen.

(a) För byggentreprenader, där 
upphandlingskontraktet för bygg- och 
anläggningsarbeten både avser 
utformning och genomförande av 
arbetena enligt artikel 2.8 eller där 
förhandlingar krävs för att fastställa 
projektets rättsliga eller ekonomiska 
utformning.
(b) För offentliga 
byggentreprenadkontrakt, för arbeten som 
uteslutande genomförs i forsknings- eller 
innovationssyfte, för provning eller 
utveckling, och inte i vinstsyfte eller för 
att täcka kostnader för forskning och 
utveckling.
(c) För tjänster och varor, där tekniska 
specifikationer inte kan utarbetas med 
tillräcklig precision avseende någon av 
standarderna, de europeiska tekniska 
godkännandena, gemensamma tekniska 
specifikationer eller tekniska referenser 
enligt punkterna 2–5 i bilaga VIII.
(d) Vid felaktiga eller oacceptabla 
anbudsförfaranden enligt artikel 30.2 a 
enligt ett öppet eller selektivt förfarande.
(e) Om kontraktet på grund av särskilda 
omständigheter som har att göra med 
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arbetenas, varornas eller tjänsternas art 
eller komplexitet eller med risker till följd 
av detta inte kan tilldelas utan föregående 
förhandlingar.
Medlemsstaterna kan besluta att inte 
införliva det förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationsförfarandet.

Or. en

Motivering

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller kontrakt avseende 
byggentreprenader, tjänstekontrakt och 
monterings- och installationsarbeten inom 
ramen för ett varukontrakt, får den 
upphandlande myndigheten kräva att vissa 
kritiska uppgifter ska utföras direkt av 
anbudsgivaren eller om anbud lämnas in av 
en grupp av ekonomiska aktörer i enlighet 
med artikel 6, en deltagare i gruppen.

2. När det gäller kontrakt avseende 
byggentreprenader, tjänstekontrakt och 
monterings- och installationsarbeten inom 
ramen för ett varukontrakt, får den 
upphandlande myndigheten kräva att vissa 
kritiska uppgifter – som är av avgörande 
betydelse för att ett fullgörande ska kunna 
ske i tid och i enlighet med de 
kvalitetskriterier som anges i kontraktet –
ska utföras direkt av anbudsgivaren eller 
om anbud lämnas in av en grupp av 
ekonomiska aktörer i enlighet med 
artikel 6, en deltagare i gruppen.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 70a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70a
De upphandlande myndigheterna ska 
införa lämpliga metoder för 
resultatkontroll och kvalitetssäkring i 
samband med fullgörandet av kontraktet 
och beskriva dessa metoder i meddelandet 
om upphandling. För att kontrollen av 
kontraktets genomförande ska bli 
effektivare och mer insynsvänlig ska 
elektronisk upphandling utgöra ett stöd 
för kontrollarbetet.

Or. en

Motivering

Bristen på kontroll av kontraktets genomförande kan resultera i situationer som måste 
åtgärdas i efterhand. Kontraktets fullgörande och genomförande bör kontrolleras så att man 
så snart som möjligt upptäcker fall där kontraktsvillkoren inte uppfylls. På så sätt garanteras 
att offentliga medel används på effektivast möjliga sätt. Elektronisk upphandling skulle även 
kunna användas för att förhindra, upptäcka och åtgärda felaktigheter som uppstått i samband 
med genomförandet.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 70b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70b
Kontraktet ska innehålla ett tydligt 
förfarande som ska tillämpas om 
kontraktsvillkoren inte uppfylls avseende 
kontraktets genomförande och kvaliteten 
på det utförda arbetet.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 70c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70c
Medlemsstaterna ska se till att de har 
objektiva, effektiva och billiga 
prövningsförfaranden som gör att så 
många marknadsaktörer som möjligt har 
möjlighet att delta i offentliga 
upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 70d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70d
Vid en allvarlig överträdelse eller ett 
allvarligt åsidosättande från 
uppdragstagarens sida kan den 
upphandlande myndigheten införa 
påföljder mot uppdragstagaren för att 
förhindra överträdelser eller 
åsidosättanden i samband med framtida 
kontrakt.

Or. en

Motivering

Möjligheten att införa framtida påföljder mot en uppdragstagare som gjort sig skyldig till en
allvarlig överträdelse eller ett allvarligt åsidosättande kan bidra till en avsevärt bättre 
upphandlingskultur och garantera att offentliga medel används på ett så effektivt sätt som 
möjligt.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Underavsnitt III – kapitel Ia (nytt) – artikel 76a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel Ia
Miljövänlig offentlig upphandling

Artikel 76a
Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
organ som köper varor, system, tjänster 
och byggnader, köper varor, system, 
tjänster och byggnader samt i synnerhet 
it-utrustning med hög prestanda vad 
gäller energieffektivitet, i enlighet med 
bilaga III i energieffektivitetsdirektivet 
och med hänsyn tagen till 
kostnadseffektiviteten på grundval av en 
analys av en hel livscykel i enlighet med 
artikel 67. För varor som inte omfattas av 
bilaga III i energieffektivitetsdirektivet 
ska offentliga organ sträva efter att 
beakta de inköpta varornas 
energieffektivitet.
Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
hur bestämmelserna i punkt 1 och 
bilaga III i energieffektivitetsdirektivet 
ska tillämpas för offentliga organ som 
leasar eller hyr varor, system och tjänster, 
med undantag för kortfristiga icke-
rullande kontrakt.
Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
organ som upphandlar tjänster utvärderar 
möjligheten att ingå långfristiga kontrakt 
om energiprestanda i enlighet med 
artikel 14 b i energieffektivitetsdirektivet.
Vid köp eller hyrning av en samling eller
kategori av varor, system, tjänster eller 
byggnader ska den samlade 
energieffektiviteten, utan att det påverkar 
artikel 5 i energieffektivitetsdirektivet, gå 
före energieffektiviteten hos ett enskilt 
inköp, med hänsyn tagen till den tekniska 
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hållbarheten och den avsedda 
användningen.

Or. en

Motivering

Hänvisning till den version av energieffektivitetsdirektivet som godkänts av ITRE 
(ITRE/7/06352).

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv 
Underavsnitt III – kapitel Ia (nytt) – artikel 76b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76b
Den upphandlande myndigheten ska ha 
lämplig expertis för att genomföra hela 
förfarandet för miljövänlig offentlig 
upphandling. Medlemsstaterna ska i god 
tid se till att möjlighet finns att förvärva 
den kunskap och de färdigheter som krävs 
för genomförandet av förfarandet för 
miljövänlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 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 ansvara för tillsyn 
och samordning av
genomförandeverksamheterna. 

Alla upphandlande myndigheter ska Alla upphandlande myndigheter ska 
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omfattas av sådan tillsyn. omfattas av sådan tillsyn.

Or. en

Motivering

Eftersom offentlig upphandling redan kontrolleras och regleras i medlemsstaterna bör de 
myndigheter som redan ansvarar för dessa funktioner tillhandahålla information, utarbeta 
årsrapporter och rapportera till kommissionen. I dagens ekonomiska kris är det viktigt att de 
administrativa uppgifterna rationaliseras och att befintliga system och offentliga medel 
används på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 84 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska ansvara för följande 
uppgifter:

3. De behöriga myndigheterna ska ansvara 
för följande uppgifter:

(a) Övervaka tillämpningen av reglerna för 
offentlig upphandling och praxis för detta 
hos upphandlande myndigheter och särskilt 
hos inköpscentraler.

(a) Övervaka tillämpningen av reglerna för 
offentlig upphandling och praxis för detta 
hos upphandlande myndigheter och särskilt 
hos inköpscentraler.

(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna för 
offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.

(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna för 
offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.

(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, inbegripet ”rödflaggning” 
och andra metoder för att öka 
medvetenheten, förebygga och upptäcka 
korruption, intressekonflikt och liknande 
allvarliga fall av oegentligheter, mot 
bakgrund av bestämmelserna i detta 
direktiv och relevant rättspraxis från 
EU-domstolen.

(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, inbegripet ”rödflaggning” 
och andra metoder för att öka 
medvetenheten, förebygga och upptäcka 
korruption, intressekonflikt och liknande 
allvarliga fall av oegentligheter, mot 
bakgrund av bestämmelserna i detta 
direktiv och relevant rättspraxis från 
EU-domstolen.
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(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem för 
”rödflaggning” för att förebygga, upptäcka 
och på lämpligt sätt rapportera fall av 
bedrägerier, korruption, intressekonflikt 
och liknande allvarliga fall av 
oegentligheter i samband med 
upphandling.

(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem för 
”rödflaggning” för att förebygga, upptäcka 
och på lämpligt sätt rapportera fall av 
bedrägerier, korruption, intressekonflikt 
och liknande allvarliga fall av 
oegentligheter i samband med 
upphandling.

(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, på 
särskilda överträdelser som har upptäckts 
och systematiska brister.

(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, på 
särskilda överträdelser som har upptäckts 
och systematiska brister.

(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska vara 
skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut 
eller motivera varför de väljer att inte göra 
det.

(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska vara 
skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut 
eller motivera varför de väljer att inte göra 
det.

(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter efter 
ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i samband 
med projekt som medfinansieras av 
unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
rapportera alla brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen.

(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter efter 
ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i samband 
med projekt som medfinansieras av 
unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
rapportera alla brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen.

De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 89/665/EEG.

De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 89/665/EEG.

Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet
befogenhet att överta behörigheten från den 
domstol som är behörig enligt nationell 
lagstiftning för att granska upphandlande 
myndigheters beslut om en överträdelse 
som har upptäckts under tillsynsorganets
övervakningsverksamhet och juridiska 

Medlemsstaterna ska ge de behöriga 
myndigheterna befogenhet att överta 
behörigheten från den domstol som är 
behörig enligt nationell lagstiftning för att 
granska upphandlande enheters beslut om 
en överträdelse som har upptäckts under de 
behöriga myndigheternas
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rådgivningsverksamhet. övervakningsverksamhet och juridiska 
rådgivningsverksamhet.

Or. en

Motivering

Eftersom offentlig upphandling redan kontrolleras och regleras i medlemsstaterna bör de 
myndigheter som redan ansvarar för dessa funktioner tillhandahålla information, utarbeta 
årsrapporter och rapportera till kommissionen. I dagens ekonomiska kris är det viktigt att de 
administrativa uppgifterna rationaliseras och att befintliga system och offentliga medel 
används på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 84 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
de allmänna förfaranden och arbetsmetoder 
som kommissionen har infört för sin 
kommunikation och sina kontakter med 
medlemsstaterna ska tillsynsorganet
fungera som särskild kontaktpunkt för 
kommissionen när det övervakar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
genomförandet av unionsbudgeten på 
grundval av artikel 17 i EU-fördraget och 
artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till 
kommissionen rapportera alla överträdelser 
av detta direktiv i upphandlingsförfaranden 
för tilldelning av kontrakt som direkt eller 
indirekt finansieras av unionen.

4. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
de allmänna förfaranden och arbetsmetoder 
som kommissionen har infört för sin 
kommunikation och sina kontakter med 
medlemsstaterna ska de behöriga 
myndigheterna fungera som särskild 
kontaktpunkt för kommissionen när den
övervakar tillämpningen av 
EU-lagstiftningen och genomförandet av 
unionsbudgeten på grundval av artikel 17 i 
EU-fördraget och artikel 317 i 
EUF-fördraget. De ska till kommissionen 
rapportera alla överträdelser av detta 
direktiv i upphandlingsförfaranden för 
tilldelning av kontrakt som direkt eller 
indirekt finansieras av unionen.

Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande. 
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
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unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.

Or. en

Motivering

Eftersom offentlig upphandling redan kontrolleras och regleras i medlemsstaterna bör de 
myndigheter som redan ansvarar för dessa funktioner tillhandahålla information, utarbeta 
årsrapporter och rapportera till kommissionen. I dagens ekonomiska kris är det viktigt att de 
administrativa uppgifterna rationaliseras och att befintliga system och offentliga medel 
används på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 84 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som tillsynsorganet
vidtar för att se till att upphandlande 
myndigheters beslut följer detta direktiv 
och principerna i fördraget ska inte ersätta 
eller föregripa kommissionens 
institutionella roll som fördragets väktare. 
När kommissionen beslutar att hänskjuta 
behandlingen av ett enskilt fall ska den 
också förbehålla sig rätten att ingripa i 
enlighet med de befogenheter som den 
tilldelas i fördraget.

5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som de behöriga 
myndigheterna vidtar för att se till att 
upphandlande myndigheters beslut följer 
detta direktiv och principerna i fördraget 
ska inte ersätta eller föregripa 
kommissionens institutionella roll som 
fördragets väktare. När kommissionen 
beslutar att hänskjuta behandlingen av ett 
enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.
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Or. en

Motivering

Eftersom offentlig upphandling redan kontrolleras och regleras i medlemsstaterna bör de 
myndigheter som redan ansvarar för dessa funktioner tillhandahålla information, utarbeta 
årsrapporter och rapportera till kommissionen. I dagens ekonomiska kris är det viktigt att de 
administrativa uppgifterna rationaliseras och att befintliga system och offentliga medel 
används på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 84 - punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De upphandlande myndigheterna ska till 
det nationella tillsynsorganet överlämna 
den fullständiga texten till alla kontrakt 
som slutits till ett värde på minst

6. De upphandlande myndigheterna ska till 
de behöriga myndigheterna överlämna 
den fullständiga texten till alla kontrakt 
som slutits till ett värde på minst

(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,

(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,

(b) 10 000 000 euro för kontrakt som avser 
byggentreprenader.

(b) 10 000 000 euro för kontrakt som avser 
byggentreprenader.

Or. en

Motivering

Eftersom offentlig upphandling redan kontrolleras och regleras i medlemsstaterna bör de 
myndigheter som redan ansvarar för dessa funktioner tillhandahålla information, utarbeta 
årsrapporter och rapportera till kommissionen. I dagens ekonomiska kris är det viktigt att de 
administrativa uppgifterna rationaliseras och att befintliga system och offentliga medel 
används på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 

7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
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och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, ska 
tillsynsorganet på skriftlig begäran gratis 
ge obegränsad och fullständig tillgång till 
de slutna kontrakten enligt punkt 6.
Tillgång till vissa delar av kontrakten kan 
vägras om utlämnande av sådan 
information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet, eller 
motverka sund konkurrens mellan 
aktörerna.

och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, ska 
de behöriga myndigheterna på skriftlig 
begäran gratis ge obegränsad och 
fullständig tillgång till de slutna kontrakten 
enligt punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet, eller 
motverka sund konkurrens mellan 
aktörerna.

Tillgång till de delar som får utlämnas ska 
ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.

Tillgång till de delar som får utlämnas ska 
ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.

De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.

De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.

Or. en

Motivering

Eftersom offentlig upphandling redan kontrolleras och regleras i medlemsstaterna bör de 
myndigheter som redan ansvarar för dessa funktioner tillhandahålla information, utarbeta 
årsrapporter och rapportera till kommissionen. I dagens ekonomiska kris är det viktigt att de 
administrativa uppgifterna rationaliseras och att befintliga system och offentliga medel 
används på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En sammanfattning av tillsynsorganets
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

8. En sammanfattning av de behöriga 
myndigheternas samtliga verksamheter i
enlighet med punkterna 1–7 ska lämnas i 
den årliga rapport som anges i punkt 2.
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Or. en

Motivering

Eftersom offentlig upphandling redan kontrolleras och regleras i medlemsstaterna bör de 
myndigheter som redan ansvarar för dessa funktioner tillhandahålla information, utarbeta 
årsrapporter och rapportera till kommissionen. I dagens ekonomiska kris är det viktigt att de 
administrativa uppgifterna rationaliseras och att befintliga system och offentliga medel 
används på ett effektivt sätt.


