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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 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 

(27) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 
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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.

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- och 
kostnadsbesparande. 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.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 
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 
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garantera verklig driftskompatibilitet 
mellan de olika befintliga plattformarna 
för e-upphandling i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 3

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.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Offentlig upphandling måste följa 
principen om att ”tänka smått först”, och 
medlemsstaterna måste fullt ut tillämpa 
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den europeiska kodexen för bästa praxis 
för att underlätta små och medelstora 
företags tillträde till offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid öppna förfaranden får alla 
intresserade ekonomiska aktörer lämna 
anbud efter ett meddelande om 
upphandling. Fristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara minst 40 dagar
från och med den dag då meddelandet om 
upphandling avsändes. Anbudet ska 
innehålla de upplysningar som krävs för 
urvalsförfarandet.

1. Vid öppna förfaranden får alla 
intresserade ekonomiska aktörer lämna 
anbud efter ett meddelande om 
upphandling. Fristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara minst 52 dagar
från och med den dag då meddelandet om 
upphandling avsändes. Anbudet ska 
innehålla de upplysningar som krävs för 
urvalsförfarandet.

2. Om de upphandlande enheterna har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte utgör ett meddelande om upphandling 
får den minimitidsfrist för mottagande av 
anbud som fastställs i andra stycket i 
punkt 2 i denna artikel minskas till 
20 dagar, under förutsättning att båda av 
följande villkor är uppfyllda:

2. Om de upphandlande enheterna har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte utgör ett meddelande om upphandling 
får den minimitidsfrist för mottagande av 
anbud som fastställs i andra stycket i 
punkt 2 i denna artikel minskas till 
36 dagar, under förutsättning att båda av 
följande villkor är uppfyllda:

(a) Förhandsmeddelandet, utöver de 
uppgifter som krävs enligt bilaga VI 
avsnitt I i del A, innehåller alla de 
uppgifter som krävs enligt bilaga VI 
avsnitt II i del A, i den mån de sistnämnda 
uppgifterna finns att tillgå när 
förhandsmeddelandet offentliggörs. 

(a) Förhandsmeddelandet, utöver de 
uppgifter som krävs enligt bilaga VI 
avsnitt I i del A, innehåller alla de 
uppgifter som krävs enligt bilaga VI 
avsnitt II i del A, i den mån de sistnämnda 
uppgifterna finns att tillgå när 
förhandsmeddelandet offentliggörs. 

(b) Meddelandet avsändes för 
offentliggörande minst 45 dagar och högst 
12 månader före den dag då meddelandet 
om upphandling avsändes.

(b) Meddelandet avsändes för 
offentliggörande minst 52 dagar och högst 
12 månader före den dag då meddelandet 
om upphandling avsändes.

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
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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.

den upphandlande enheten är omöjligt att 
tillämpa den tidsfrist som fastställs i andra 
stycket i punkt 1, får den fastställa en 
tidsfrist på minst 22 dagar från den dag då 
meddelandet om upphandling avsändes.

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 
sju dagar om den tillåter att anbuden 
skickas in med hjälp av elektroniska medel 
i enlighet med punkterna 3–5 i artikel 33.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid selektiva förfaranden får alla 
ekonomiska aktörer ansöka om att få delta 
efter ett meddelande om upphandling 
genom att lämna de upplysningar som 
krävs för urvalsförfarandet. 
Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska i regel vara minst 
30 dagar från och med den dag då 
meddelandet eller inbjudan avsändes och 
får inte i något fall vara kortare än 
15 dagar.

1. Vid selektiva förfaranden får alla 
ekonomiska aktörer ansöka om att få delta 
efter ett meddelande om upphandling 
genom att lämna de upplysningar som 
krävs för urvalsförfarandet. 
Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska i regel vara minst 
37 dagar från och med den dag då 
meddelandet eller inbjudan avsändes och 
får inte i något fall vara kortare än 
22 dagar.

2. Endast de ekonomiska aktörer som 
inbjuds att delta av den upphandlande 
enheten efter det att den bedömt de 
inlämnade upplysningarna får lämna 
anbud. De upphandlande enheterna får i 
enlighet med artikel 72.2 begränsa antalet 
lämpliga anbudssökande som kommer att 
inbjudas att delta i förfarandet.

2. Endast de ekonomiska aktörer som 
inbjuds att delta av den upphandlande 
enheten efter det att den bedömt de 
inlämnade upplysningarna får lämna 
anbud. De upphandlande enheterna får i 
enlighet med artikel 72.2 begränsa antalet 
lämpliga anbudssökande som kommer att 
inbjudas att delta i förfarandet.

Tidsfristen för mottagande av anbud får 
fastställas enligt överenskommelse mellan 
den upphandlande enheten och de 
anbudssökande som valts ut, under 
förutsättning att alla anbudssökande har 

Tidsfristen för mottagande av anbud får 
fastställas enligt överenskommelse mellan 
den upphandlande enheten och de 
anbudssökande som valts ut, under 
förutsättning att alla anbudssökande har 
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haft lika lång tid på sig att utarbeta och 
lämna anbud.

haft lika lång tid på sig att utarbeta och 
lämna anbud.

Om det inte går att komma överens om en 
tidsfrist för mottagande av anbud, ska den 
upphandlande enheten fastställa en tidsfrist 
som inte i något fall är kortare än 10 dagar 
från och med den dag då inbjudan att 
lämna anbud avsänds.

Om det inte går att komma överens om en 
tidsfrist för mottagande av anbud, ska den 
upphandlande enheten fastställa en tidsfrist 
som inte får vara kortare än 24 dagar och 
som inte i något fall får vara kortare än 
10 dagar från och med den dag då inbjudan 
att lämna anbud avsänds.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid förhandlat förfarande med 
föregående meddelande om upphandling 
får alla ekonomiska aktörer ansöka om att 
få delta efter ett meddelande om 
upphandling genom att lämna de 
upplysningar som krävs för 
urvalsförfarandet. Minimitidsfristen för 
mottagande av anbudsansökan ska i regel 
vara minst 30 dagar från och med den dag 
då meddelandet eller ett 
förhandsmeddelande som utgör ett 
meddelande om upphandling avsändes och 
får inte i något fall vara kortare än 
15 dagar.

1. Vid förhandlat förfarande med 
föregående meddelande om upphandling 
får alla ekonomiska aktörer ansöka om att 
få delta efter ett meddelande om 
upphandling genom att lämna de 
upplysningar som krävs för 
urvalsförfarandet. Minimitidsfristen för 
mottagande av anbudsansökan ska i regel 
vara minst 37 dagar från och med den dag 
då meddelandet eller ett 
förhandsmeddelande som utgör ett 
meddelande om upphandling avsändes och 
får inte i något fall vara kortare än 
22 dagar.

2. Endast de ekonomiska aktörer som 
inbjuds att delta av den upphandlande 
enheten efter det att den bedömt de 
inlämnade upplysningarna får delta i 
förhandlingarna. De upphandlande 
enheterna får i enlighet med artikel 72.2 
begränsa antalet lämpliga anbudssökande 
som kommer att inbjudas att delta i 
förfarandet. Tidsfristen för mottagande av 
anbud får fastställas enligt 
överenskommelse mellan den 
upphandlande enheten och de 

2. Endast de ekonomiska aktörer som 
inbjuds att delta av den upphandlande 
enheten efter det att den bedömt de 
inlämnade upplysningarna får delta i 
förhandlingarna. De upphandlande 
enheterna får i enlighet med artikel 72.2 
begränsa antalet lämpliga anbudssökande 
som kommer att inbjudas att delta i 
förfarandet. Tidsfristen för mottagande av 
anbud får fastställas enligt 
överenskommelse mellan den 
upphandlande enheten och de 
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anbudssökande som valts ut, under 
förutsättning att alla anbudssökande har 
haft lika lång tid på sig att utarbeta och 
lämna anbud. Om det inte går att komma 
överens om en tidsfrist för mottagande av 
anbud, ska den upphandlande enheten 
fastställa en tidsfrist som inte i något fall är
kortare än 10 dagar från och med den dag 
då inbjudan att lämna anbud avsänds.

anbudssökande som valts ut, under 
förutsättning att alla anbudssökande har 
haft lika lång tid på sig att utarbeta och 
lämna anbud. Om det inte går att komma 
överens om en tidsfrist för mottagande av 
anbud, ska den upphandlande enheten 
fastställa en tidsfrist som inte får vara 
kortare än 24 dagar och som inte i något 
fall får vara kortare än 10 dagar från och 
med den dag då inbjudan att lämna anbud 
avsänds.

Or. en

Ändringsförslag 8

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 ska 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, inom den immateriella 
äganderätten eller i de internationella 
sociala och miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
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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.

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 10 % 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.

Or. en


