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KORTFATTAD MOTIVERING

Öppna och trovärdiga offentliga upphandlingar spelar en särskilt viktig roll för effektiviteten i 
de offentliga utgifterna och för de offentliga investeringarnas inverkan på ekonomin, särskilt 
när det gäller hållbar tillväxt och innovation.

Systemet för offentlig upphandling är till sin natur väldigt komplext, särskilt för små lokala 
myndigheter och små och medelstora företag. En bredare tillgång till tydlig information och 
rådgivning när det gäller EU-regler om offentlig upphandling för upphandlande myndigheter, 
särskilt på regional och lokal nivå, samt för små och medelstora företag borde vara ett krav.
Målet med att vidareutveckla EU:s lagstiftning om offentlig upphandling måste vara att skapa 
upphandlingsförfaranden som på samma gång är enkla och billiga och som främjar små och 
medelstora företag samt investeringar.

Kommissionen och medlemsstaterna har ett stort ansvar när det gäller att tillhandahålla den 
utbildning och rådgivning som krävs för att informera och bistå regionala och lokala 
myndigheter samt små och medelstora företag, samt involvera övriga berörda parter, i syfte 
att stimulera ett effektivt och välinformerat deltagande i offentliga upphandlingar och därmed 
minska felfrekvensen och oegentligheterna samt utveckla den kompetens som krävs hos de 
upphandlande enheterna i de lokala och regionala myndigheterna inom området offentlig 
upphandling.

Små och medelstora företag har faktiskt stor potential när det gäller att skapa nya 
arbetstillfällen, tillväxt och innovation. För att få ut den maximala fördelen från små och 
medelstora företags ekonomiska och innovativa potential, inom ramen för 
upphandlingsförfarandena, bör de uppmuntras att delta i offentliga upphandlingsförfaranden 
som organiseras av lokala och regionala myndigheter.

Föredraganden har i sitt yttrande om moderniseringen av offentliga upphandlingar, med 
utskottets stöd, klargjort att offentliga upphandlingar inte bör följa principen om lägsta pris 
utan bör beakta det mest hållbara och ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, inbegripet 
livscykelkostnad.

Det bör dock klargöras att effektiviteten i samtliga bestämmelser som genomförs på EU-nivå 
om offentlig upphandling kräver ett sunt och så förenklat införlivande som möjligt av dessa 
bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning. Medlemsstaterna bör därför, med 
kommissionens stöd och övervakning, säkerställa att man undviker en fragmentering av 
reglerna i EU och att man inte hindrar förenklingen av system, på grund av bestämmelsernas 
något komplicerade och detaljerade karaktär i de föreslagna direktiven.

Det är mycket viktigt med ett rättsligt och praktiskt klargörande av direktiven så att man 
slipper ytterligare problem i tillämpningen av bestämmelserna om offentlig upphandling.
Därför hoppas föredraganden att de allvarliga problemen med att följa bestämmelserna om 
offentlig upphandling, som revisionsrätten har konstaterat upprepade gånger när det gäller 
genomförandet av projekt enligt Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden, främst på grund av komplexiteten i förfarandena för offentlig 
upphandling, bristen på konsekvens mellan förfarandena och de förfaranden som 
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användningen av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden är baserade på samt det 
felaktiga införlivandet av unionslagstiftningen i nationell lagstiftning, äntligen kommer att 
lösas och vederbörligen tas i beaktande inom ramen för tolkningen och tillämpningen av 
framtida bestämmelser om offentlig upphandling.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt om fri rörlighet för 
varor, etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet. För offentliga kontrakt över 
ett visst värde bör dock bestämmelser 
fastställas om samordning av nationella 
upphandlingsförfaranden för att se till att 
dessa principer omsätts i praktiken och för 
att garantera att offentlig upphandling 
öppnas för konkurrens.

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i 
Europeiska unionens fördrag, särskilt om 
fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och 
frihet att tillhandahålla tjänster samt de 
principer som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet samt om fördelningen av 
befogenheter så som anges i artikel 14.1 i 
EUF-fördraget och protokoll nr 26. EU:s 
förordning om offentlig upphandling bör 
respektera de offentliga myndigheternas 
stora frihet när de fullgör sina 
allmännyttiga uppgifter. För offentliga 
kontrakt över ett visst värde bör dock 
bestämmelser fastställas om samordning av 
nationella upphandlingsförfaranden för att 
se till att dessa principer omsätts i 
praktiken och för att garantera att offentlig 
upphandling öppnas för konkurrens.

Motivering

Anpassning till de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget.



AD\912426SV.doc 5/56 PE492.617v02-00

SV

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Detta direktiv säkrar verkställandet 
av rådets direktiv 2001/23/EG om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter, i syfte att garantera 
respekten för reglerna om lika 
konkurrensvillkor och skydd av 
arbetstagare vid överlåtelse av ett företag.
I synnerhet rätten att kräva att 
arbetstagare överlåts till den juridiska 
enhet som övertar företaget.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Även om de inte nödvändigtvis leder 
till korrupta handlingar finns det hög risk 
för att faktiska, potentiella eller förmodade 
intressekonflikter på ett otillbörligt sätt 
påverkar offentliga upphandlingsbeslut, 
vilket snedvrider konkurrensen och
äventyrar likabehandling av 
anbudsgivarna. Därför bör effektiva 
mekanismer införas för att förhindra, 
upptäcka och avhjälpa intressekonflikter.

(6) Även om de inte nödvändigtvis leder 
till korrupta handlingar finns det hög risk 
för att faktiska, potentiella eller förmodade 
intressekonflikter på ett otillbörligt sätt 
påverkar offentliga upphandlingsbeslut, 
vilket snedvrider konkurrensen, äventyrar 
likabehandling av anbudsgivarna och 
försenar genomförandet av de offentliga 
upphandlingsförfarandena. Därför bör 
effektiva mekanismer införas för att 
förhindra, upptäcka och avhjälpa 
intressekonflikter och för att avskaffa 
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hindren för deras genomförande.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Olagliga affärsmetoder som tillämpas 
av deltagare i ett upphandlingsförfarande, 
exempelvis försök att otillbörligt påverka 
beslutsprocessen eller träffa 
överenskommelser med andra 
anbudssökande för att manipulera resultatet 
av förfarandet, kan leda till överträdelser 
av grundprinciper i unionsrätten och till 
allvarliga snedvridningar av konkurrensen.
Ekonomiska aktörer bör därför vara 
skyldiga att lämna en försäkran på heder 
och samvete att de inte bedriver sådana 
olagliga verksamheter och kunna uteslutas 
om deras försäkran visar sig vara osann.

(7) Olagliga affärsmetoder som tillämpas 
av deltagare i ett upphandlingsförfarande, 
exempelvis försök att otillbörligt påverka 
beslutsprocessen eller träffa 
överenskommelser med andra 
anbudssökande för att manipulera resultatet 
av förfarandet, kan leda till överträdelser 
av grundprinciper i unionsrätten och till 
allvarliga snedvridningar av konkurrensen.
Ekonomiska aktörer bör därför vara 
skyldiga att lämna en försäkran på heder 
och samvete att de inte bedriver sådana 
olagliga verksamheter och kunna uteslutas 
från såväl detta som efterföljande 
upphandlingsförfaranden inom EU om 
deras försäkran visar sig vara osann.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Att upphandlande myndigheter från 
olika medlemsstater genomför 
gemensamma upphandlingar möter för 
närvarande särskilda juridiska svårigheter, 
särskilt när det gäller lagkonflikter mellan 
olika nationella lagstiftningar. Trots att 
gränsöverskridande gemensam offentlig 
upphandling implicit är tillåtet enligt 
direktiv 2004/18/EG, har i praktiken flera 
nationella rättssystem direkt eller indirekt 
gjort sådan offentlig upphandling rättsligt 
osäker eller omöjlig. Upphandlande 

(26) Att upphandlande myndigheter från 
olika medlemsstater genomför 
gemensamma upphandlingar möter för 
närvarande särskilda juridiska svårigheter, 
särskilt när det gäller lagkonflikter mellan 
olika nationella lagstiftningar. Trots att 
gränsöverskridande gemensam offentlig 
upphandling implicit är tillåtet enligt 
direktiv 2004/18/EG, har i praktiken flera 
nationella rättssystem direkt eller indirekt 
gjort sådan offentlig upphandling rättsligt 
osäker eller omöjlig. Upphandlande 
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myndigheter från olika medlemsstater kan 
vara intresserade av samarbete och av 
gemensamma offentliga upphandlingar för 
att dra största möjliga nytta av den inre 
marknadens potential när det gäller 
stordriftsfördelar och möjligheten att dela 
risken och nyttan, inte minst för innovativa 
projekt som innebär högre risk än vad en 
ensam upphandlande myndighet rimligen 
kan bära. Därför bör nya regler fastställas 
för gränsöverskridande gemensam 
upphandling där den tillämpliga lagen 
anges för att underlätta samarbete mellan 
upphandlande myndigheter på hela den 
inre marknaden. Dessutom kan 
upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater inrätta gemensamma 
rättsliga organ enligt nationell lagstiftning 
eller enligt unionslagstiftning. För sådana 
fall av gemensam upphandling bör 
särskilda regler fastställas.

myndigheter från olika medlemsstater kan 
vara intresserade av samarbete och av 
gemensamma offentliga upphandlingar för 
att dra största möjliga nytta av den inre 
marknadens potential när det gäller 
stordriftsfördelar och möjligheten att dela 
risken och nyttan, inte minst för innovativa 
projekt som innebär högre risk än vad en 
ensam upphandlande myndighet rimligen 
kan bära. Därför bör nya regler fastställas 
för gränsöverskridande gemensam 
upphandling där den tillämpliga lagen 
anges för att underlätta samarbete mellan 
upphandlande myndigheter på hela den 
inre marknaden. Dessutom kan 
upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater inrätta gemensamma 
rättsliga organ enligt nationell lagstiftning 
eller enligt unionslagstiftning. För sådana 
fall av gemensam upphandling bör 
särskilda regler fastställas. Med hänsyn till 
gränsöverskridande offentlig upphandling 
är det på samma sätt viktigt att förtydliga 
de immaterialrättsliga aspekterna.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter uppmuntras att 
dela upp kontrakt i flera delar och bör 
dessutom vara skyldiga att särskilt 
motivera när detta inte görs. Om kontrakt 
delas upp i delar får de upphandlande 
myndigheterna, 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 

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter uppmuntras att 
dela upp kontrakt i flera delar och att
genomföra åtgärder för att uppmuntra 
små och medelstora företags deltagande 
och bör dessutom vara skyldiga att särskilt 
motivera när detta inte görs. Om kontrakt 
delas upp i delar får de upphandlande 
myndigheterna, 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 
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anbudsgivare. kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alltför stränga krav på ekonomisk 
och finansiell kapacitet utgör ofta ett 
omotiverat hinder för små och medelstora 
företags deltagande i offentlig 
upphandling. Upphandlande myndigheter 
bör därför inte få lov att kräva att 
ekonomiska aktörer minst ska ha en 
omsättning som överskrider tre gånger det 
uppskattade kontraktsvärdet. I väl 
motiverade fall kan dock högre krav 
tillämpas. Sådana omständigheter kan 
vara att fullgörandet av kontraktet är 
förknippat med högre risk eller att det är 
av avgörande betydelse att kontraktet 
fullgörs i tid och korrekt, t.ex. därför att 
det utgör en nödvändig förutsättning för 
fullgörandet av andra kontrakt.

utgår

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Många ekonomiska aktörer, inte minst
små och medelstora företag, anser att 
kravet på att lägga fram ett mängd intyg 
eller andra handlingar avseende 
uteslutnings- eller urvalskriterier medför en 
administrativ börda som är ett stort hinder 
för deras deltagande i offentlig 
upphandling. En begränsning av sådana 
krav, t.ex. genom egen försäkran, kan leda 
till en betydande förenkling som både 
upphandlande myndigheter och 

(32) Många ekonomiska aktörer, särskilt 
små och medelstora företag, anser att 
kravet på att lägga fram en överdriven
mängd intyg eller andra handlingar 
avseende uteslutnings- eller urvalskriterier 
medför en administrativ börda som är ett 
stort hinder för deras deltagande i offentlig 
upphandling. En begränsning av sådana 
krav, t.ex. genom egen försäkran, kan leda 
till en betydande förenkling som både 
upphandlande myndigheter och 
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ekonomiska aktörer vinner på. Den 
anbudsgivare som myndigheten har 
beslutat att tilldela kontraktet bör dock vara 
skyldig att tillhandahålla relevanta bevis, 
och de upphandlande myndigheterna bör 
inte teckna kontrakt med anbudsgivare som 
inte kan göra detta. Ytterligare förenkling 
kan uppnås genom standardiserade 
dokument, t.ex. det europeiska 
upphandlingspasset, som bör erkännas av 
alla upphandlande myndigheter och som 
alla ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, bör uppmuntras att 
använda eftersom deras administrativa 
börda i sådana fall kan minskas betydligt.

ekonomiska aktörer vinner på. Den 
anbudsgivare som myndigheten har 
beslutat att tilldela kontraktet bör dock vara 
skyldig att tillhandahålla relevanta bevis, 
och de upphandlande myndigheterna bör 
inte teckna kontrakt med anbudsgivare som 
inte kan göra detta. Det är nödvändigt att 
införa standardiserade dokument, t.ex. det 
europeiska upphandlingspasset, som bör 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter och som alla ekonomiska 
aktörer, särskilt små och medelstora 
företag, bör uppmuntras att använda 
eftersom deras administrativa börda i 
sådana fall kan minskas betydligt.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Offentliga upphandlingar bör inte styras av principen om lägsta kostnad utan bör beakta det 
mest hållbara och ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) När upphandlande myndigheter väljer 
att tilldela kontraktet till det ekonomiskt 
sett mest fördelaktiga anbudet, bör de
fastställa de tilldelningskriterier som ska 
tillämpas vid utvärderingen av anbuden för 
att avgöra vilket som representerar det 
bästa förhållandet mellan kvalitet och pris.
Fastställandet av dessa kriterier beror på 
föremålet för upphandlingen, eftersom 
kriterierna bör göra det möjligt att 
utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålet för 
upphandlingen, enligt definitionen i de 
tekniska specifikationerna, samt att 
utvärdera förhållandet mellan kvalitet och 
pris för varje anbud. Det är viktigt att 
säkerställa verklig konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

(38) Upphandlande myndigheter bör 
fastställa de tilldelningskriterier som ska 
tillämpas vid utvärderingen av anbuden för 
att avgöra vilket som representerar det 
bästa förhållandet mellan kvalitet, 
miljömässigt och socialt ansvar, och pris.
Fastställandet av dessa kriterier beror på 
föremålet för upphandlingen eller 
föremålet för produktionen, eftersom 
kriterierna bör göra det möjligt att 
utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålen för 
upphandlingen och produktionen, enligt 
definitionen i de tekniska 
specifikationerna, samt att utvärdera 
förhållandet mellan kvalitet och pris för 
varje anbud. Det är viktigt att säkerställa 
verklig och rättvis konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

Motivering

Kriteriet att beakta livscykeln bör uppgraderas till att innefatta mervärdet av socialt och 
miljömässigt ansvar vid sidan av bästa värde för pengarna.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 43
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
till exempel syfta till att främja 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och 
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande.
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
anställa långtidsarbetslösa eller att 
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar, att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål 
och/eller produktionen och om de anges i 
meddelandet om upphandling, i det 
förhandsmeddelande som används som ett 
sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
till exempel syfta till att främja 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och 
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller främja djurs 
välbefinnande. Som exempel kan nämnas 
skyldighet att i samband med fullgörandet 
av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa 
eller att genomföra utbildning för 
arbetslösa eller ungdomar, att i sak följa 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
konventioner, särskilt ILO-konvention 94,
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.

Motivering

Genom detta ändringsförslag understryks vikten av ILO-konvention 94 om arbetsklausuler 
(offentlig upphandling), som specifikt reglerar offentlig upphandling. EU måste förplikta sig 
att uppfylla ILO:s normer.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Utvärderingen visade att 
medlemsstaterna inte genomgående och 

(49) Utvärderingen visade att 
medlemsstaterna inte främjar och inte 
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systematiskt övervakar genomförandet och 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling. Detta har en negativ effekt på 
det korrekta genomförandet av 
bestämmelser som följer av dessa direktiv, 
vilket medför betydande kostnader och 
osäkerhet. Flera medlemsstater har utsett 
ett nationellt centralt organ som handlägger 
frågor om offentlig upphandling, men de 
uppgifter som sådana organ har anförtrotts 
varierar betydligt mellan medlemsstaterna.
Tydligare, mer konsekventa och 
tillförlitliga övervaknings- och 
kontrollmekanismer skulle öka kunskapen 
om hur upphandlingsreglerna fungerar, 
förbättra rättssäkerheten för företag och 
upphandlande myndigheter och bidra till 
att skapa lika villkor. Sådana mekanismer 
skulle kunna fungera som verktyg för att på 
ett tidigt stadium upptäcka och lösa 
problem, inte minst för projekt som 
samfinansierias av unionen, och identifiera 
strukturella brister. Det finns ett särskilt 
stort behov av att samordna dessa 
mekanismer för att säkerställa konsekvent 
tillämpning, kontroll och övervakning av 
politiken för offentlig upphandling, samt 
systematiskt utvärdera resultaten av 
upphandlingspolitiken i hela unionen.

genomgående och systematiskt övervakar 
genomförandet och tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling. Detta 
har en negativ effekt på det korrekta 
genomförandet av bestämmelser som följer 
av dessa direktiv, vilket medför betydande 
kostnader och osäkerhet. Flera 
medlemsstater har utsett ett nationellt 
centralt organ som handlägger frågor om 
offentlig upphandling, men de uppgifter 
som sådana organ har anförtrotts varierar 
betydligt mellan medlemsstaterna.
Tydligare, mer konsekventa och 
tillförlitliga informations-, övervaknings-
och kontrollmekanismer skulle öka 
kunskapen om hur upphandlingsreglerna 
fungerar, förbättra rättssäkerheten för 
företag och upphandlande myndigheter och 
bidra till att skapa lika villkor. Sådana 
mekanismer skulle kunna fungera som 
verktyg för att på ett tidigt stadium 
förebygga, upptäcka och lösa problem, inte 
minst för projekt som samfinansieras av 
unionen, och identifiera strukturella brister.
Det finns ett särskilt stort behov av att 
samordna dessa mekanismer för att 
säkerställa konsekvent tillämpning, 
kontroll och övervakning av politiken för 
offentlig upphandling, samt systematiskt 
utvärdera resultaten av 
upphandlingspolitiken i hela unionen.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Medlemsstaterna bör utse en enda 
nationell myndighet som ansvarar för 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling. Detta centrala 
organ bör ha förstahandsinformation i god 
tid, särskilt om olika problem med 
genomförandet av lagstiftningen om 
offentlig upphandling. Den bör kunna ge 

(50) Medlemsstaterna bör utse en enda 
nationell myndighet som ansvarar för 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling. Detta centrala 
organ bör ha förstahandsinformation i god 
tid, särskilt om olika problem med 
genomförandet av lagstiftningen om 
offentlig upphandling, och bör 
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omedelbar återkoppling om hur politiken 
fungerar, om potentiella svagheter i den 
nationella lagstiftningen och praxisen och 
bidra till att hitta snabba lösningar och 
förbättringar av upphandlingsförfarandena.
I syfte att effektivt kunna bekämpa 
korruption och bedrägerier bör detta 
centrala organ och allmänheten dessutom 
ha möjlighet att få insyn i de slutna 
kontrakten. Kontrakt av högt värde bör 
därför överföras till tillsynsorganet, och 
berörda parter bör ha möjlighet att få 
tillgång till sådan dokumentation i den mån 
detta inte hotar legitima offentliga eller 
privata intressen.

rekommendera förfaranden som bör 
följas vid bestridande av anbud i samband 
med offentlig upphandling. Den bör kunna 
ge omedelbar återkoppling om hur 
politiken fungerar, om potentiella 
svagheter i den nationella lagstiftningen 
och praxisen och bidra till att hitta snabba 
lösningar och förbättringar av 
upphandlingsförfarandena. I syfte att 
effektivt kunna bekämpa korruption och 
bedrägerier bör detta centrala organ och 
allmänheten dessutom ha möjlighet att få 
insyn i de slutna kontrakten. Kontrakt av 
högt värde bör därför överföras till 
tillsynsorganet, och berörda parter bör ha 
möjlighet att få tillgång till sådan 
dokumentation i den mån detta inte hotar 
legitima offentliga eller privata intressen.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Alla upphandlande myndigheter 
kanske inte själva har sakkunskap att 
hantera ekonomiskt eller tekniskt 
komplicerade kontrakt. Lämpligt, 
professionellt stöd skulle därför vara ett 
effektivt komplement till övervaknings-
och kontrollinsatserna. Detta kan uppnås 
genom verktyg för kunskapsutbyte 
(kunskapscentrum) som erbjuder tekniskt 
stöd till upphandlande myndigheter.
Företag, inte minst små och medelstora 
företag, skulle dessutom ha nytta av 
administrativ hjälp, särskilt när de deltar i 
gränsöverskridande 
upphandlingsförfaranden.

(51) Vissa upphandlande myndigheter, 
särskilt på regional nivå, har inte själva 
sakkunskap att hantera ekonomiskt eller 
tekniskt komplicerade kontrakt. Lämpligt, 
professionellt stöd skulle därför vara ett 
effektivt komplement till övervaknings-
och kontrollinsatserna. Detta kan uppnås 
genom verktyg för kunskapsutbyte 
(kunskapscentrum) som erbjuder tekniskt 
stöd till upphandlande myndigheter.
Företag, särskilt små och medelstora 
företag, skulle dessutom ha nytta av 
administrativ hjälp, särskilt när de deltar i 
gränsöverskridande 
upphandlingsförfaranden.

Motivering

Det är särskilt viktigt att stärka de små och medelstora företagens roll vid offentliga 
upphandlingar.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Det sätt som detta direktiv införlivas 
på är ytterst viktigt för att kunna förenkla 
och garantera en enhetlig strategi vid 
tolkningen och tillämpningen av EU:s 
regler om offentlig upphandling, och 
därmed bidra till den nödvändiga rättsliga 
säkerhet som både upphandlande 
myndigheter, särskilt under central nivå, 
och små och medelstora företag behöver.
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
därför främja ett sådant införlivande av 
detta direktiv, och beakta den stora 
påverkan som nationell lagstiftning om 
offentlig upphandling har på möjligheten 
att få tillgång till EU-medel. Det är därför 
mycket viktigt för medlemsstaterna att så 
långt det går undvika fragmentering i 
tolkningen och tillämpningen samtidigt 
som man bidrar till en förenkling på 
nationell nivå.

Motivering

Det är nödvändigt att se till att införlivandet inte motverkar en förenkling och harmonisering 
för att undvika en fragmentisering av bestämmelserna i EU, vilket mest skulle påverka små 
och medelstora företag samt små upphandlande myndigheter, på regional och lokal nivå.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Vidare bör kommissionen och 
medlemsstaterna regelbundet genomföra 
utbildnings- och 
medvetandehöjandekampanjer och delta i 
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samråd med regionala och lokala 
myndigheter, små och medelstora företag 
och andra berörda parter, för att 
garantera ett välinformerat deltagande i 
offentliga upphandlingar, minska 
felfrekvensen och utveckla den 
nödvändiga expertkunskapen hos de 
upphandlande myndigheterna vid lokala 
och regionala förvaltningar för att 
genomföra innovativa 
upphandlingsförfaranden.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggentreprenaden, varorna och/eller 
tjänsterna i sin helhet, även om de köps 
genom olika kontrakt, utgör en enda 
upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv, om kontrakten ingår i ett 
och samma projekt.

utgår

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakt som avser sociala tjänster och 
andra specifika tjänster som anges i 
bilaga XVI regleras exklusivt i 
artiklarna 74–76 i detta direktiv.

Motivering

Formen för förslaget till direktiv är sådan att sociala tjänster och andra tjänster endast 
regleras i artiklarna 74–76. Av tydlighetsskäl bör detta nämnas så tidigt som möjligt i 
förslagstexten.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv påverkar inte offentliga 
myndigheters rätt att på alla nivåer 
bestämma huruvida, hur och i vilken 
omfattning de vill utföra 
förvaltningsuppgifter själva. Offentliga 
myndigheter får utföra uppgifter av 
allmänt intresse genom att använda sina 
egna resurser, utan att vara tvungna att 
kalla in externa ekonomiska aktörer. De 
kan göra detta i samarbete med andra 
offentliga myndigheter.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) offentligt tjänstekontrakt: ett offentligt 
kontrakt som avser tillhandahållandet av 
andra tjänster än de som avses i punkt 8.

(11) offentligt tjänstekontrakt: ett offentligt 
kontrakt som avser tillhandahållandet av 
andra tjänster än de som avses i punkt 8.
Detta inbegriper ”kunskapsbaserade” 
eller intellektuella tjänster, dvs. tjänster 
som inte nödvändigtvis ger samma 
resultat, eftersom de går ut på att 
tillhandahålla en lösning till en uppgift 
med hjälp av intellektuellt arbete. För 
denna typ av tjänster är det möjligt att 
tillhandahålla en beskrivning av målet 
eller uppgiften, beroende på typen av 
tjänst, det är dock inte möjligt att i förväg 
tillhandahålla en otvetydig och fullständig 
tjänstebeskrivning (arbetsbeskrivning med 
i förväg bestämda parametrar).

Motivering

Vissa beaktanden och bestämmelser i direktivet kan vara irrelevanta/onödiga om de används 
för intellektuella tjänster på grund av dessa tjänsters specifika/särskilda karaktär. Resultatet 
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kan inte beskrivas i detalj före leverans. Exempel: baklängesauktioner.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Med socialt hållbar 
produktionsprocess avses den 
produktionsprocess där 
byggentreprenader, tjänster och varor 
tillhandahålls med respekt för hälsa och 
säkerhet, social- och 
arbetsmarknadslagstiftningen, regler och 
normer, särskilt med hänsyn till principen 
om likabehandling på arbetsplatsen.
Principen om likabehandling på 
arbetsplatsen avser respekten för gällande 
anställningsvillkor, inbegripet hälsa och 
säkerhet, social- och 
arbetsmarknadslagstiftningen, regler och 
normer, som definieras av unionsrätten 
och nationell lagstiftning och 
kollektivavtal som gäller där 
byggentreprenader, tjänster och varor 
tillhandahålls.

Motivering

Det är viktigt att upphandlande myndigheter får möjlighet att uppmuntra till goda 
arbetsförhållanden och stoppa social dumpning för att skydda folkhälsan. Syftet med denna 
definition är att kunna hänvisa till en socialt hållbar produktionsprocess senare i direktivet.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 130 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 

(b) 300 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 
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offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

Motivering

De anpassade värdena för trösklar garanterar en effektivare balans mellan den 
administrativa bördan och övervakningen av upphandlingsförfarandena. De angivna värdena 
är mer realistiska än kommissionens uppskattning.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 200 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

(c) 500 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

Motivering

De anpassade värdena för trösklar garanterar en effektivare balans mellan den 
administrativa bördan och övervakningen av upphandlingsförfarandena. De angivna värdena 
är mer realistiska än kommissionens uppskattning.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje år kommer tröskelvärdena att 
justeras i enlighet med ändringarna i det 
harmoniserade konsumentprisindexet för 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.
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Motivering

Ett fast värde på trösklar återspeglar inte de konstanta förändringarna i den verkliga 
köpkraften. Det vore en lämplig åtgärd att koppla och anpassa trösklarna till ett väletablerat 
index.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska vartannat år från och 
med den 30 juni 2014 kontrollera att de 
tröskelvärden som fastställs i leden a–c i 
artikel 4 motsvarar WTO-avtalet om 
offentlig upphandling och vid behov, efter 
att ha rådfrågat medlemsstaterna om 
tillämpningen av trösklarna vid vissa 
sektorer och avtalstyper, revidera dem.

Motivering

Medlemsstaterna bör rådfrågas före revideringen av trösklarna inom vissa sektorer och när 
det gäller vissa avtalstyper.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen genomför 
revideringen enligt punkt 1 i denna artikel 
ska den dessutom revidera följande:

2. När kommissionen genomför 
revideringen enligt punkt 1 i denna artikel,
och efter att ha rådfrågat 
medlemsstaterna, ska den dessutom 
revidera följande:

Motivering

Medlemsstaterna bör rådfrågas före revideringen av trösklarna inom vissa sektorer och när 
det gäller vissa avtalstyper.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster,

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster, inbegripet 
tvistlösningstjänster, juridiska tjänster 
och notarietjänster,

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) som avser finansiella tjänster i 
anslutning till emittering, försäljning, 
inköp eller överföring av värdepapper eller 
andra finansiella instrument i den mening 
som avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG samt tjänster som 
utförs av centralbanker och insatser som 
genomförs tillsammans med Europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen 
(EFSM),

(d) som avser finansiella tjänster i 
anslutning till emittering, försäljning, 
inköp eller överföring av värdepapper eller 
andra finansiella instrument i den mening 
som avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, finansiella tjänster 
som är nödvändiga för att genomföra de 
finansieringstekniska instrument som 
definieras i artikel 44 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1083/2006 samt 
tjänster som utförs av centralbanker och 
insatser som genomförs tillsammans med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM),

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) som avser anställningskontrakt, (e) som avser anställningskontrakt eller 
kollektivavtal som bidrar till förbättring 
av arbetsvillkor och anställning,
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Motivering

Detta ändringsförslag har som syfte att råda bot på de problem som uppstått av EU-
domstolens avgörande Kommissionen mot Tyskland 271/08. Den föreslagna texten är baserad 
på punkt 59 i Albanien-målet 67/97 och har som syfte att utesluta kollektivavtal som bidrar 
till förbättring av arbetsvillkor och anställning, bland annat avtal om kompletterande 
pensionssystem och försäkringar.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över.

(b) Den juridiska personen utför hela sin 
verksamhet för den upphandlande 
myndighetens räkning eller för andra 
juridiska personers räkning som den 
upphandlande myndigheten utövar kontroll
över eller för att tillhandahålla tjänster av 
allmänt intresse.

Motivering

Tjänster av allmänt intresse tillhandahålls inte i vinstsyfte utan riktar sig till medborgarnas 
behov. Därför måste man beakta tjänster av allmänt intresse.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som fastställs i denna artikel 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden.

De undantag som fastställs i punkterna 1–4 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden, om inte 
det privata deltagandet är fastställt i lag 
och/eller det privata deltagandet inte 
kunde förutses vid den ursprungliga 
upphandlingen.
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Principer för upphandling Syfte och principer för upphandling

Motivering

Vissa medlemsstater påpekade att en hänvisning till direktivets syfte borde inkluderas.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv avser att skydda 
effektiviteten i användningen av 
offentliga medel, främja upphandlingar 
av hög kvalitet, stärka konkurrenskraften 
och fungerandet av marknaderna vid 
offentliga upphandlingar och skydda lika 
möjligheter för företag och andra 
leverantörer av varor, tjänster och 
offentliga byggentreprenadkontrakt vid 
anbudsförfaranden för offentliga 
upphandlingar. Offentlig upphandling 
ska användas för att uppnå en smart och 
hållbar tillväxt för alla och för att stödja 
gemensamma samhällsmål samt för att 
leverera högkvalitativa varor och tjänster.
Offentliga myndigheter har rätt att på alla 
nivåer bestämma hur de vill genomföra 
upphandling och hur de ska organisera 
sina tjänster.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska aktörer ska tillämpa 
skyldigheter gällande socialt skydd och 
anställningsskydd samt arbetsvillkor, 
enligt nationella lagar och/eller 
kollektivavtal eller de internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som anges i 
bilaga XI, särskilt i ILO-konvention 94, 
vilka gäller på den ort där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
ska tillhandahållas.

Motivering

Genom detta ändringsförslag understryks vikten av ILO-konvention 94 om arbetsklausuler 
(offentlig upphandling), som specifikt reglerar offentlig upphandling. EU måste förplikta sig 
att uppfylla ILO:s normer.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Juridiska personer kan likväl åläggas att, 
när det gäller offentliga tjänstekontrakt och 
offentliga byggentreprenadkontrakt samt 
offentliga varukontrakt som dessutom 
omfattar tjänster eller monterings- och 
installationsarbeten, i anbudet eller 
anbudsansökan uppge namn och
yrkeskvalifikationer på den personal som 
ska fullgöra kontraktet i fråga.

Juridiska personer kan likväl åläggas att, 
när det gäller offentliga tjänstekontrakt och 
offentliga byggentreprenadkontrakt samt 
offentliga varukontrakt som dessutom 
omfattar tjänster eller monterings- och 
installationsarbeten, i anbudet eller 
anbudsansökan uppge 
yrkeskvalifikationsnivåer på den personal 
som ska fullgöra kontraktet i fråga.

Motivering

Vad gäller tillhandahållandet av tjänster som till största delen består av kvalificerad personal 
(exempelvis tekniska konsultationer) verkar den nuvarande ordalydelsen påvisa att 
projektteamen kan behöva definiera sina deltagare i anbudet. Det är praktiskt taget omöjligt 
att i ett anbud förpliktiga den utsedda personalen på det här stadiet, med tanke på längden på 
urvals- och tilldelningsförfarandet.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i upphandlingsförfaranden för skyddade 
verkstäder och ekonomiska aktörer vars 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integration av funktionshindrade och 
missgynnade arbetstagare eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning, förutsatt 
att över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, eller av de ekonomiska 
aktörerna eller programmen är 
funktionshindrade eller missgynnade 
arbetstagare.

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i upphandlingsförfaranden för:

a) skyddade verkstäder eller föreskriva att 
kontrakten ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning, förutsatt 
att flerparten berörda arbetstagare är 
funktionshindrade som till följd av 
funktionshindrets art eller allvarliga 
karaktär inte kan arbeta under normala 
arbetsförhållanden eller som har det svårt 
att få anställning på den vanliga 
arbetsmarknaden,

b) sociala företag och program vars 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integration av funktionshindrade och 
missgynnade arbetstagare, förutsatt att
över 30 % av arbetstagarna hos dessa
företag eller program är funktionshindrade 
eller missgynnade arbetstagare.

Motivering

De särskilda situationerna för funktionshindrade och missgynnade arbetstagare bör beaktas 
för att man ska kunna garantera lika möjligheter och bidra till social sammanhållning. Båda 
situationerna bör dock skiljas åt och behandlas olika.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller i nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 48 och 53 i detta direktiv, får den 
upphandlande myndigheten inte 
offentliggöra uppgifter som lämnats in och
förklarats sekretessbelagda av de 
ekonomiska aktörerna, inklusive men inte 
begränsat till tekniska hemligheter, 
affärshemligheter och konfidentiella 
aspekter i anbuden.

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 48 och 53 i detta direktiv, får den 
upphandlande myndigheten inte 
offentliggöra uppgifter som lämnats in av 
de ekonomiska aktörerna, oberoende av 
om de har förklarats som sekretessbelagda
eller inte, inklusive men inte begränsat till 
tekniska hemligheter, affärshemligheter 
och konfidentiella aspekter i anbuden, 
såvida det inte är absolut nödvändigt i 
enlighet med syftet med detta direktiv eller 
gällande nationell lagstiftning.

Motivering

För företag, särskilt små och medelstora företag, är det viktigt att ingen information 
överhuvudtaget offentliggörs, såvida det inte finns en anledning.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

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 fyra 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.
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Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 filformat som inte finns allmänt 
tillgängliga i medlemsstaterna.

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.

Motivering

Följande punkt ger en tillräcklig garanti för att upphandlande myndigheter endast har 
begränsade skäl till en anledning.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) För kunskapsbaserade tjänster.

Motivering

Det förhandlade förfarandet under konkurrens är det enda möjliga förfarandet som är 
lämpligt för kreativa tjänster eftersom deras resultat inte kan förutses. Därför bör 
”intellektuella eller kunskapsbaserade tjänster” (definition föreslagen i artikel 1), tydligt 
nämnas som sådana och införlivandet av det förhandlade förfarandet under konkurrens bör 
bli obligatoriskt.
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Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 40 dagar från och med det 
datum då meddelandet om upphandling 
avsändes.

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 52 dagar från och med det 
datum då meddelandet om upphandling 
avsändes.

Motivering

De nya tidsfristerna är i praktiken för korta, särskilt för små och medelstora företag, och 
skulle kunna hindra konkurrensen.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 30 dagar från och 
med den dag då meddelandet, eller om ett 
förhandsmeddelande används som 
meddelande, en inbjudan att bekräfta 
intresse avsändes.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 37 dagar från och 
med den dag då meddelandet, eller om ett 
förhandsmeddelande används som 
meddelande, en inbjudan att bekräfta 
intresse avsändes.

Motivering

De nya tidsfristerna är i praktiken för korta, särskilt för små och medelstora företag, och 
skulle kunna hindra konkurrensen.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara minst 30 dagar från och med den 
dag då inbjudan att lämna anbud avsändes.

Minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara minst 40 dagar från och med den 
dag då inbjudan att lämna anbud avsändes.
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Motivering

De nya tidsfristerna är i praktiken för korta, särskilt för små och medelstora företag, och 
skulle kunna hindra konkurrensen.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en upphandlande myndighet har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte används som ett meddelande om 
upphandling får den minimitidsfrist som 
fastställs i andra stycket i punkt 2 i denna 
artikel minskas till 15 dagar, under 
förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

3. Om en upphandlande myndighet har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte används som ett meddelande om 
upphandling får den minimitidsfrist som 
fastställs i andra stycket i punkt 2 i denna 
artikel, i allmänhet, minskas till 36 dagar, 
men under inga omständigheter vara 
kortare än 22 dagar, under förutsättning 
att följande villkor är uppfyllda:

Motivering

De nya tidsfristerna är i praktiken för korta, särskilt för små och medelstora företag, och 
skulle kunna hindra konkurrensen.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

Motivering

De nya tidsfristerna är i praktiken för korta, särskilt för små och medelstora företag, och 
skulle kunna hindra konkurrensen.
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om de anbud 
som de har lämnat in för att förbättra
innehållet i anbuden så att de bättre 
motsvarar de tilldelningskriterier och
minimikrav som avses i andra stycket i 
punkt 1.

3. Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om 
innehållet i anbudet enligt de minimikrav 
som avses i andra stycket i punkt 1.

Motivering

Det finns ett behov av att förtydliga hur förhandlingen ska gå till och av att se till att 
minimikraven inte får ändras.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten får inte 
röja för de övriga deltagarna vilka 
lösningar en deltagare har föreslagit eller 
annan konfidentiell information som någon 
deltagare har lämnat utan dennes samtycke.
Ett sådant samtycke får inte vara utformat 
som ett allmänt undantag, utan ska avse 
information om särskilda lösningar som 
den deltagaren har föreslagit eller annan 
särskild konfidentiell information.

Den upphandlande myndigheten ska agera 
i god tro och får inte röja för de övriga 
deltagarna vilka lösningar en deltagare har 
föreslagit eller annan konfidentiell 
information som någon deltagare har 
lämnat utan dennes samtycke, vilket inte 
kan införas som ett krav för att delta i 
förfarandet med konkurrenspräglad 
dialog.

Motivering

Det är viktigt att garantera ett tillräckligt skydd av de immateriella rättigheterna i de 
lösningar som anbudsgivaren föreslår inom ramen för anbudet.
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfarandet med konkurrenspräglad 
dialog får maximalt pågå i tolv månader 
från och med att meddelandet om 
upphandling har offentliggjorts.

Motivering

Förfarandet med konkurrenspräglad dialog inrättades genom 2004 års direktiv. Hittills har 
erfarenheten visat att deltagare inte föreslår innovativa lösningar förrän i den sista fasen i 
dialogen eller i det slutliga anbudet på grund av risken för att de bästa delarna i anbudet ska 
plockas ut i den konkurrenspräglade dialogen. Det kan i sin tur leda till att förfarandet drar 
ut onormalt mycket på tiden. Hittills har erfarenheten visat att det krävs en betydande insats 
från ingenjörer.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

(i) Frånvaro av konkurrens av rättsliga 
eller tekniska skäl.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska till följd av 
force majeure, det är omöjligt att iaktta de 
tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, 
selektivt förfarande och förhandlat 
förfarande under konkurrens. De 
omständigheter som åberopas som skäl för 
synnerlig brådska får inte i något fall 

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska till följd av 
händelser som den upphandlande 
myndigheten inte kan förutse, det är 
omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller 
vid öppet förfarande, selektivt förfarande 
och förhandlat förfarande under 
konkurrens. De omständigheter som 
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tillskrivas den upphandlande myndigheten. åberopas som skäl för synnerlig brådska får 
inte i något fall tillskrivas den 
upphandlande myndigheten.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får föreskrivas om det rör 
sig om nya byggentreprenader eller tjänster 
som är en upprepning av liknande tjänster 
eller byggentreprenader som av samma 
upphandlande myndighet tilldelats samma 
ekonomiska aktör i ett ursprungligt 
kontrakt, under förutsättning att de nya 
byggentreprenaderna eller tjänsterna är i 
överensstämmelse med ett grundläggande 
projekt, för vilket det ursprungliga 
kontraktet tilldelats genom ett förfarande i 
enlighet med artikel 24.1. Det 
ursprungliga projektet ska ange 
omfattningen av möjliga kompletterande 
byggentreprenader eller tjänster samt 
villkoren för tilldelning.

Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får föreskrivas om det rör 
sig om nya byggentreprenader eller tjänster 
som är en upprepning av liknande tjänster 
eller byggentreprenader som av samma 
upphandlande myndighet tilldelats samma 
ekonomiska aktör i ett ursprungligt 
kontrakt, under förutsättning att de nya
byggentreprenaderna eller tjänsterna är i 
överensstämmelse med ett grundläggande 
projekt, för vilket det ursprungliga 
kontraktet tilldelats genom ett förfarande i 
enlighet med artikel 24.1.

Motivering

Möjliga kompletterande byggentreprenader eller tjänster till det ursprungliga projektet 
kommer att anges via verktyget ”Alternativ”. Därför blir en ytterligare förklaring överflödig.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 31 – 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 vad 
som fastställs i de nationella 
bestämmelserna i varje enskild 
medlemsstat.
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Motivering

När det gäller bättre lagstiftning skulle det vara en lämplig åtgärd att fastställa en maximal 
varaktighet med hänsyn till varje enskild medlemsstats särskilda behov.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får
använda elektroniska auktioner för att 
presentera nya lägre priser, och/eller nya 
värden för vissa delar av anbuden.

1. Enbart för standardtjänster och 
standardvaror får en upphandlande enhet
använda elektroniska auktioner för att 
presentera nya lägre priser, och/eller nya
värden för vissa delar av anbuden.
Tjänstekontrakt och 
byggentreprenadkontrakt som innehåller 
intellektuella prestationer, såsom 
projekteringen av byggentreprenader, kan 
inte bli föremål för elektronisk auktion.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling ska 
den nationella lagstiftning som ska 
tillämpas på tilldelningen av det berörda 
kontraktet fastställas enligt nedanstående 
regler:

5. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling i 
enlighet med punkt 3 ska den nationella 
lagstiftning som ska tillämpas på 
tilldelningen av det berörda kontraktet 
fastställas enligt nedanstående regler:

Motivering

Liksom i punkt 6 bör den konkreta situationen där det saknas ett avtal som den här punkten 
gäller även anges.
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Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är viktigt att informera andra 
anbudssökande och anbudsgivare om 
eventuellt utbyte av relevanta upplysningar 
inom ramen för eller till följd av att andra 
anbudssökande och anbudsgivare har varit 
involverade i förberedelserna av 
upphandlingsförfarandet samt fastställa 
lämpliga tidsgränser för mottagande av 
anbud. Den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren ska endast utestängas från 
förfarandet om det inte finns något annat 
sätt att garantera att principen om 
likabehandling efterlevs.

Det är viktigt att informera andra 
anbudssökande och anbudsgivare om 
eventuellt utbyte av relevanta upplysningar 
inom ramen för eller till följd av att andra 
anbudssökande och anbudsgivare har varit 
involverade i förberedelserna av 
upphandlingsförfarandet samt fastställa 
lämpliga tidsgränser för mottagande av 
anbud. Den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren ska endast utestängas från 
förfarandet om den upphandlande 
myndigheten kan bevisa att det inte finns 
något annat sätt att garantera att principen 
om likabehandling efterlevs.

Motivering

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egenskaperna kan också hänvisa till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 

Egenskaperna hänvisar också till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 
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livscykel enligt punkt 22 i artikel 2. livscykel och den socialt hållbara 
produktionsprocessen enligt punkterna 22
och 22a (ny) i artikel 2.

Motivering

Det är viktigt att upphandlande myndigheter får möjlighet att uppmuntra till beaktande av 
sociala och miljömässiga aspekter. En upphandlande myndighet kan redan i de tekniska 
specifikationerna ställa höga miljömässiga och sociala krav.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de tekniska specifikationerna ska det 
också anges om överföring av immateriella
rättigheter kommer att krävas.

I de tekniska specifikationerna ska det 
också anges om överföring av immateriella 
rättigheter kommer att krävas och i så fall 
vilka ersättningsvillkor för anskaffningen 
av dessa rättigheter som gäller.

Motivering

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska specifikationer kan exempelvis 
även innehålla krav som rör prestanda, 
inklusive miljö- och 
klimatprestandanivåer och prestanda i 
fråga om en socialt hållbar 
produktionsprocess, organisationen, 
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kvalifikationerna och erfarenheten hos 
den personal som har utsetts att fullgöra 
det berörda kontraktet, säkerhet eller 
dimensioner, inklusive förfaranden för 
kvalitetskontroll, terminologi, symboler, 
tester och testmetoder, förpackning, 
märkning och etikettering samt 
bruksanvisningar, livscykelegenskaper 
(enligt definitionen i artikel 2.22), 
egenskaper hos socialt hållbara 
produktionsprocesser (enligt definitionen 
i artikel 2.22a), regler med avseende på 
utformning och kostnadsberäkning, 
provning, inspektion och godkännande av 
arbeten, metoder eller 
konstruktionstekniker, liksom för alla 
andra tekniska villkor, som den 
upphandlande myndigheten kan 
föreskriva med hänvisning till allmänna 
eller särskilda bestämmelser rörande 
avslutade arbeten, inklusive material eller 
delar som ingår.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan 
ingå. Sådana parametrar måste dock vara 
så specifika att anbudsgivarna kan bilda sig 
en bestämd uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen.

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid sociala egenskaper 
och miljöegenskaper kan ingå. Sådana 
parametrar måste dock vara så specifika att 
anbudsgivarna kan bilda sig en bestämd 
uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen. I enlighet med punkt 1 
ovan kan tekniska specifikationer 
formuleras utifrån prestanda- eller 
funktionskrav på de egenskaper hos de 
upphandlade byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna som hör samman 
med livscykel eller socialt hållbara 
produktionsprocesser, utöver tekniska 
specifikationer som rör prestanda- eller 
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funktionskrav på de byggentreprenader, 
varor eller tjänster som används.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kraven för märkningen endast rör
egenskaper som är kopplade till 
kontraktsföremålet och är lämpliga för att 
definiera egenskaperna hos de 
byggentreprenader, tjänster eller varor som 
är föremål för kontraktet.

(a) Kraven för märkningen rör endast
egenskaper som är kopplade till 
kontraktsföremålet eller tillverkningen av 
kontraktsföremålet och är lämpliga för att 
definiera egenskaperna hos de 
byggentreprenader, tjänster eller varor som 
är föremål för kontraktet.

Motivering

När kraven på egenskaper som är kopplade till kontraktsföremålet begränsas finns det inget 
utrymme för märken som till exempel avser arbetsmiljön.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet bör med 
hjälp av ett förhandsmeddelande informera 
om planerade upphandlingar snarast 
möjligt efter varje budgetårs början. Dessa 
meddelanden ska innehålla den 
information som anges i bilaga VI del B 
avsnitt I. De ska publiceras antingen av 
kommissionen eller på den upphandlade 
enhetens upphandlarprofil i enlighet med 
punkt 2 b i bilaga IX. Om den 
upphandlande myndigheten offentliggör ett 
förhandsmeddelande på sin 
upphandlarprofil ska den skicka ett 
meddelande om att ett förhandsmeddelande 

1. En upphandlande myndighet ska med 
hjälp av ett förhandsmeddelande informera 
om planerade upphandlingar snarast 
möjligt efter varje budgetårs början. Dessa 
meddelanden ska innehålla den 
information som anges i bilaga VI del B 
avsnitt I. De ska publiceras antingen av 
kommissionen eller på den upphandlade 
enhetens upphandlarprofil i enlighet med 
punkt 2 b i bilaga IX. Om den 
upphandlande myndigheten offentliggör ett 
förhandsmeddelande på sin 
upphandlarprofil ska den skicka ett 
meddelande om att ett förhandsmeddelande 
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har offentliggjorts på en upphandlarprofil i 
enlighet med punkt 3 i bilaga IX.

har offentliggjorts på en upphandlarprofil i 
enlighet med punkt 3 i bilaga IX.

Motivering

Det bör vara obligatoriskt att offentliggöra förhandsmeddelanden för att främja öppenhet och 
fullständig information till företagen, särskilt små och medelstora företag, så att de får god 
tid på sig att förbereda sina anbud.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens får lokala 
eller regionala upphandlande myndigheter 
använda ett förhandsmeddelande som ett 
meddelande om upphandling i enlighet 
med artikel 24.2, förutsatt att meddelandet 
uppfyller samtliga följande krav:

2. För selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens ska lokala 
eller regionala upphandlande myndigheter 
använda ett förhandsmeddelande som ett 
meddelande om upphandling i enlighet 
med artikel 24.2, förutsatt att meddelandet 
uppfyller samtliga följande krav:

Motivering

Det bör vara obligatoriskt att offentliggöra förhandsmeddelanden för att främja öppenhet och 
fullständig information till företagen, särskilt små och medelstora företag, så att de får god 
tid på sig att förbereda sina anbud.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Anbudet lämnas av en anbudsgivare 
som inte är utesluten i enlighet med 
artiklarna 21 och 55, och uppfyller de 
urvalskriterier som fastställts av den 
upphandlande myndigheten i enlighet med 
artikel 56, och i förekommande fall, de 
icke-diskriminerande regler och kriterier 
som avses i artikel 64.

(b) Anbudet lämnas av en anbudsgivare 
som inte är utesluten i enlighet med 
artiklarna 21 och 55, och uppfyller de 
urvalskriterier som fastställts av den 
upphandlande myndigheten i enlighet med 
artikel 56, och i förekommande fall, de
icke-diskriminerande regler och kriterier 
som avses i artiklarna 64 och 71.
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Motivering

Artikel 71 rör underentreprenader, vilka också bör beaktas.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En upphandlande myndighet får besluta 
att inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när anbudet inte 
uppfyller de skyldigheter som har 
fastställts i unionens lagstiftning och 
nationella lagar, förordningar och andra 
bindande bestämmelser på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i kollektivavtal 
som gäller på den ort där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
tillhandahålls eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI och under 
förutsättning att de är kopplade till 
kontraktsföremålet.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En upphandlande myndighet får utesluta 
varje ekonomisk aktör från deltagande i en 
offentlig upphandling om något av följande 
villkor är uppfyllt:

3. En upphandlande myndighet ska
utesluta varje ekonomisk aktör från 
deltagande i en offentlig upphandling om 
något av följande villkor är uppfyllt:

Motivering

Uteslutning av allvarliga skäl måste utan undantag vara en skyldighet i samtliga 
medlemsstater.
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Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 68

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om en ekonomisk aktör har visat 
betydande eller varaktiga brister i 
uppfyllandet av väsentliga krav i ett 
tidigare kontrakt eller kontrakt av liknande 
art med samma upphandlande myndighet.

(d) Om en ekonomisk aktör har visat 
betydande eller varaktiga brister i 
uppfyllandet av väsentliga krav i ett 
tidigare kontrakt eller kontrakt av liknande 
art.

Motivering

Denna strykning är nödvändig för att undvika upprepade fall av missbruk i medlemsstater 
och mellan lokala myndigheter i den offentliga sektorn.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att tillämpa det skäl till uteslutning 
som avses i led d i första stycket ska den 
upphandlande myndigheten föreskriva en 
metod för bedömning av fullgörandet av 
kontrakt som grundas på objektiva och 
mätbara kriterier och tillämpas på ett 
konsekvent och transparent sätt.
Bedömningar av fullgörandet av kontrakt 
ska meddelas den berörda leverantören, 
som ska ges möjlighet att invända mot 
resultaten av bedömningen och erhålla 
rättsligt skydd.

utgår

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3, 4 och 
5 gäller för förfaranden och operatörer 
inom ramen för underentreprenader.

Motivering

Målet är att ge upphandlande myndigheter bättre möjligheter att ta hänsyn till 
underentreprenader.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast två år efter det datum som anges i 
artikel 92.1 ska passet endast utfärdas i 
elektronisk form.

2. Senast två år efter det datum som anges i 
artikel 92.1 ska passet utfärdas endast i 
elektronisk form, förutsatt att det inte 
finns berättigade tekniska skäl till att den 
upphandlande myndigheten inte hinner 
inom denna utsatta tidsfrist.
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Motivering

Vissa upphandlande myndigheter kommer möjligtvis att behöva mer tid för att genomföra 
denna bestämmelse och mer tid bör de få.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens samt i
konkurrenspräglad dialog och 
innovationspartnerskap får den 
upphandlande myndigheten begränsa 
antalet anbudssökande som uppfyller 
urvalskriterierna som den kommer att 
inbjuda att lämna anbud eller att delta i en 
dialog, under förutsättning att det finns 
tillräckligt många kvalificerade 
anbudssökande.

1. Vid selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens samt i 
konkurrenspräglad dialog och 
innovationspartnerskap får den 
upphandlande myndigheten begränsa 
antalet anbudssökande som uppfyller 
urvalskriterierna som den kommer att 
inbjuda att lämna anbud eller att delta i en 
dialog, under förutsättning att det finns ett 
minsta antal kvalificerade anbudssökande, 
i enlighet med punkt 2.

Motivering

För att undvika feltolkningar av bestämmelserna bör kriteriet vara tydligare och enklare att 
avgöra.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriteriet i led a ska ha företräde före 
kriteriet i led b, såvida det inte finns skäl 
att avvika från detta.

Motivering

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet bör prioriteras, eftersom det gynnar det bästa och 
mest fördelaktiga anbudet sett ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv och ger bäst valuta för 
pengarna. Upphandlande myndigheter bör dock få möjlighet att tillämpa det andra kriteriet 
om det finns goda skäl till det.
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Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det bör klargöras att en upphandlande myndighet kan ta hänsyn till hela 
produktionsprocessen i tilldelningskriterierna.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär,

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och
sociala egenskaper som bidrar till hållbar 
tillväxt samt sysselsättning, liksom
innovativ karaktär, kriterier som rör 
livscykelprocessen och en socialt hållbar 
produktionsprocess, vilket även kan 
innefatta anställning av missgynnade 
personer eller personer som ingår i 
utsatta grupper,
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Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av anläggningar 
kan organisation av, eller kvalifikationer 
och erfarenheter hos, den personal som 
utses att verkställa kontraktet beaktas, med 
konsekvensen att sådan personal efter 
kontraktstilldelningen endast får ersättas 
med den upphandlande myndighetens 
samtycke, som måste kontrollera att 
personalen ersätts med personal som är 
organiserad på ett likvärdigt sätt och har 
likvärdig kompetens,

(b) i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av anläggningar 
kan organisation av, eller kvalifikationer 
och erfarenheter hos, den personal som 
utses att verkställa kontraktet beaktas,
liksom kapaciteten, förmågan och 
yrkesetiken hos eventuella 
underleverantörer, med konsekvensen att 
sådan personal efter kontraktstilldelningen 
endast får ersättas och att ytterligare 
underleverantörer endast får tillåtas med 
den upphandlande myndighetens samtycke, 
som måste kontrollera att personalen 
ersätts med personal som är organiserad på 
ett likvärdigt sätt och har likvärdig 
kompetens,

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ge upphandlande myndigheter bättre möjligheter att ta 
hänsyn till underentreprenader.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om det pris eller den kostnad som tas ut 
är över 25 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 10 % lägre än priset eller 
kostnaderna för det näst lägsta anbudet.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Återställande av ordalydelsen i det nu gällande direktivet.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande myndigheten ska 
förkasta anbudet när den har fastställt att 
anbudet är onormalt lågt på grund av att 
det inte uppfyller de skyldigheter som har 
fastställts i unionens lagstiftning eller 
nationella lagar, förordningar och andra 
bindande bestämmelser på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.
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Motivering

Detta ändringsförslag introducerar på nytt artikel 55.1 d i det nuvarande direktivet om 
offentlig upphandling (2004/18/EG). Upphandlande myndigheter bör ha rätt att vägra att 
tilldela en anbudsgivare ett kontrakt om denna anbudsgivare inte uppfyller lagar och 
förordningar. Hänvisningen till förordningar i denna artikel bör inte vara begränsad till 
unionens lagstiftning på vissa lagstiftningsområden. Artikeln bör utvidgas till att även 
innefatta nationell lagstiftning och system för att reglera arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 70 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter avseende bestämmelser om 
beskattning, miljöskydd, 
anställningsskydd och arbetsvillkor:
(a) En upphandlande myndighet får, eller 
kan av en medlemsstat åläggas att, i 
förfrågningsunderlaget ange hos vilket 
eller vilka organ en anbudssökande eller 
anbudsgivare kan få relevanta uppgifter 
om skyldigheter avseende de 
bestämmelser om beskattning, miljöskydd, 
arbetarskydd och arbetsvillkor som 
normalt gäller på den plats där tjänsterna 
eller entreprenaden ska utföras och som 
ska tillämpas på dessa entreprenader eller 
tjänster under fullgörandet av kontraktet.
(b) En upphandlande myndighet som 
tillhandahåller den information som avses 
i punkt 1 ska kräva av anbudsgivare eller 
anbudssökande i ett 
upphandlingsförfarande att de bekräftar 
att de vid utformningen av sina anbud har 
tagit hänsyn till de skyldigheter avseende 
bestämmelser om arbetarskydd och 
arbetsvillkor som normalt gäller på den 
plats där tjänsten eller entreprenaden ska 
utföras.
(c) Medlemsstater som har ett skydd för 
uppgiftslämnare för offentliganställda 
(inom den offentliga sektorn) får begära 
att ett likvärdigt skydd ges till medarbetare 
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som är anställda av den ekonomiska 
aktören, om den ekonomiska aktören 
utför offentligt finansierade tjänster.

Motivering

Återinför med smärre förändringar artikel 27 från det rådande direktivet om offentlig 
upphandling (2004/18/EG). Denna viktiga artikel bör inte utgå. Skyddet för uppgiftslämnare i 
medlemsstater som har eller vill ha sådana rättigheter och förordningar måste respekteras.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får på begäran från en 
underleverantör och när kontraktets art så 
tillåter, föreskriva att den upphandlande 
myndigheten 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 på begäran från en 
underleverantör och när kontraktets art så 
tillåter, föreskriva att den upphandlande 
myndigheten 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 i efterhand och i 
lagstiftningen tillåta att den 
upphandlande myndigheten vid behov 
kan ta över huvudleverantörens status 
som undertecknande i stället för att göra 
om upphandlingen, i syfte att upprätthålla 
den rättsliga säkerheten. Arrangemangen 
för betalningssättet ska anges i 
upphandlingsdokumenten.

Motivering

Om det behövs (t.ex. i de fall där en huvudleverantör förklaras insolvent) måste den 
upphandlande myndigheten kunna säga upp kontraktet utan att den rättsliga säkerheten går 
förlorad. Därför bör man i den nationella lagstiftningen införa möjligheten att ta över 
statusen som undertecknande och omförhandla de ifrågasatta villkoren i avtalet. Dessutom 
bör huvudleverantörens rätt att bestrida felaktiga betalningar tillåtas enbart efter det att 
kontraktet fullföljts, annars skulle underleverantörer i slutändan kunna blockera 
konkurrensen.
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Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det första stycket ska emellertid inte gälla 
om en annan ekonomisk aktör som 
uppfyller kraven för det kvalitativa urval 
som ursprungligen fastställts inträder i den 
ursprungliga leverantörens ställe till följd 
av omstruktureringar eller konkurs, under 
förutsättning att detta inte medför andra 
väsentliga ändringar av kontraktet och inte 
syftar till att kringgå tillämpningen av detta 
direktiv.

Det första stycket ska emellertid inte gälla 
om en annan ekonomisk aktör som 
uppfyller kraven för det kvalitativa urval 
som ursprungligen fastställts inträder i den 
ursprungliga leverantörens ställe till följd 
av omstruktureringar, överföring av 
kapital eller tillgångar, konkurs eller 
avtalsbestämmelser, under förutsättning att 
detta inte medför andra väsentliga 
ändringar av kontraktet och inte syftar till 
att kringgå tillämpningen av detta direktiv.

Motivering

För att garantera att det befintliga kontraktet ska fungera på rätt sätt med oförändrade 
villkor är det helt berättigat för den upphandlande myndigheten att, under domstolens 
kontroll, motsätta sig ett utbyte av avtalspartner eftersom den nya upphandlande parten inte 
lämnar samma ekonomiska och kompetensmässiga garantier som den partner den ersätter.

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter som har 
för avsikt tilldela ett offentligt kontrakt 
ska informera om detta genom ett 
meddelande om upphandling.

utgår

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De meddelanden som avses i 3. De meddelanden som avses i punkt 2
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punkterna 1 och 2 ska innehålla de 
upplysningar som avses i bilagorna VI J
och K i enlighet med standardformuläret 
för meddelanden.

ska innehålla de upplysningar som avses i 
bilaga VI I.

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 91.

utgår

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 49.

4. De meddelanden som avses i punkt 2
ska offentliggöras i enlighet med artikel 49.

Motivering

En särbehandling av tjänster är motiverad endast om den gäller för alla tjänster av samma 
art. Rättsliga tjänster – som omfattas av samma sekretessprinciper – bör inte diskrimineras.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
förfaranden för tilldelning av kontrakt 
som omfattas av detta kapitel som 
garanterar full överensstämmelse med 
principerna om öppenhet och 

utgår
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likabehandling av ekonomiska aktörer 
och gör det möjligt för de upphandlande 
myndigheterna att ta hänsyn till de 
särskilda egenskaperna för tjänsterna i 
fråga.

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att valet av 
tjänsteleverantör inte endast ska avgöras 
av priset för tillhandahållandet av 
tjänsten i fråga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
allmänna tillgång, kvalitet, kontinuitet, 
åtkomlighet, överkomlighet, tillgänglighet, 
säkerhet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation.

Motivering

Dessa egenskaper hos tjänster av allmänt intresse är avgörande och bör garanteras så långt 
det är möjligt inom denna ram.

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna är fria att föreskriva 
att en specifik typ av ekonomisk aktör ska 
utföra sociala och andra specifika tjänster 
som nämns i bilaga XVI.

Motivering

För att förhindra att sociala tjänster utförs av företag som endast stävar efter vinst och inte 
vård för individer bör medlemsstaterna kunna föreskriva att sociala tjänster ska utföras av en 
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viss typ av företag. Ändringsförslaget hänför sig till de europeiska regionernas möjligheter 
att utforma sina individuella strategier för att skapa tillväxt och utveckling, för att bygga 
samhällen för alla och för att öka sin attraktionskraft som platser för människor att leva och 
arbeta.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I kontrakt som rör sociala tjänster och 
andra specifika tjänster som anges i 
bilaga XVI får de upphandlande 
myndigheterna kräva att ekonomiska 
operatörer återinvesterar eventuell vinst 
från samma verksamhet i den specifika 
verksamheten eller endast tillåta 
icke-vinstdrivande enheter som 
anbudsgivare.

Motivering

För att understryka att de upphandlande myndigheterna har rätt att ålägga krav som 
säkerställer att skattebetalarnas pengar för sociala tjänster används i detta syfte, även när de
använder offentlig upphandling och inte bara i den interna verksamheten. Ändringsförslaget 
hänför sig till de europeiska regionernas möjligheter att utforma sina individuella strategier 
för att skapa tillväxt och utveckling, för att bygga samhällen för alla och för att öka sin 
attraktionskraft som platser för människor att leva och arbeta.

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 allmän och särskild juridisk 
rådgivning och praktisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
och principerna för offentlig upphandling.
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Motivering

Som specialiserat och centralt organ bör det oberoende organet ansvara för att 
tillhandahålla juridisk och praktisk rådgivning i allmänhet och i särskilda fall till 
upphandlande myndigheter, både när det gäller tolkning och tillämpning av reglerna och 
principerna om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 övriga oegentligheter i samband med 
upphandling.

Motivering

För att ytterligare säkerställa att de förfaranden som organiseras av upphandlande 
myndigheter följer gällande lagar och bestämmelser och i pedagogiskt syfte, är det viktigt att 
här inkludera samtliga typer av oegentligheter, oavsett hur allvarliga de är.

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje kontrakt, varje ramavtal och varje 
gång ett dynamiskt inköpssystem inrättas 
ska den upphandlande myndigheten 
upprätta en skriftlig rapport, som minst ska 
innehålla följande:

För varje upphandling ovanför tröskeln, 
vare sig det är ett kontrakt eller ramavtal,
och varje gång ett dynamiskt inköpssystem 
inrättas ska den upphandlande 
myndigheten upprätta en skriftlig rapport, 
som minst ska innehålla följande:

Motivering

Behovet av att upprätta en skriftlig rapport i enlighet med de bestämmelser som fastställts i 
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artikel 85 bör endast vara nödvändigt för ”upphandlingar ovanför tröskeln”. Att göra det för 
”upphandlingar under tröskeln” skulle leda till en hel del byråkratiska förfaranden. Sådana 
bördor måste stå i rimlig proportion till de ekonomiska värden som står på spel.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen eller det nationella 
tillsynsorganet, om de begär det.

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen eller det nationella 
tillsynsorganet.

Motivering

Det förefaller helt orimligt att införa en rapporteringsskyldighet av denna karaktär om det 
inte är för att införa ett obligatoriskt krav om att lämna in sina resultat.

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att förbättra ekonomiska aktörers, 
särskilt små och medelstora företags, 
tillgång till offentlig upphandling och för 
att göra det lättare att förstå 
bestämmelserna i detta direktiv, ska 
medlemsstaterna se till att det går att få 
lämpligt stöd, bland annat på elektronisk 
väg eller via befintliga nätverk för att 
hjälpa företag.

2. För att förbättra ekonomiska aktörers, 
särskilt små och medelstora företags, 
tillgång till offentlig upphandling och för 
att göra det lättare att förstå 
bestämmelserna i detta direktiv, ska
kommissionen och medlemsstaterna se till 
att det går att få lämplig information i rätt 
tid och lämpligt stöd i rätt tid, bland annat 
på elektronisk väg eller via befintliga 
nätverk för att hjälpa företag.

Motivering

Kommissionen bör också delta i detta, med tanke på dessa texters högst tekniska karaktär.
Dessutom är det avgörande att små och medelstora företag kan få den information de 
behöver i rätt tid.
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Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Meddelandena som anges i 
artiklarna 46, 47 och 48 ska innehålla 
information om det/de organ som avses i 
punkt 4 i denna artikel.

Motivering

Det bör finnas information som är allmänt spridd och enkel att hitta om de organ som 
tillhandahåller rådgivning för upphandlande myndigheter och företag.

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska samarbeta, med 
stöd från kommissionen, om rådgivning 
till upphandlande myndigheter när det 
gäller att bedöma om det i särskilda fall 
finns ett intresse över gränserna, särskilt 
för att öka effektiviteten i finansieringen 
vid genomförandet av program som 
finansieras av sammanhållningspolitikens 
instrument eller andra EU-instrument.

Motivering

Detta är i linje med yttrandet från utskottet för regional utveckling om moderniseringen av 
offentlig upphandling, särskilt punkterna 7 och 15 i det yttrandet.

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Bilaga 16a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande juridiska tjänster:
79112000-2 Juridisk representation
79100000-5 Juridiska tjänster
79110000-8 Juridisk rådgivning och 
representation
79111000-5 Juridisk rådgivning
79112100-3 Partsrepresentation
79120000-1 Rådgivning avseende patent 
och upphovsrätt
79121000-8 Rådgivning avseende 
upphovsrätt
79121100-90 Rådgivning avseende 
upphovsrätt för programvara
79130000-4 Tjänster avseende juridisk 
dokumentation och certifiering
79131000-1 Dokumentationstjänster
79132000-8 Certifieringstjänster
79140000-7 Juridisk rådgivning och 
informationstjänster

Motivering

En särbehandling av tjänster är motiverad endast om den gäller för alla tjänster av samma 
art. Rättsliga tjänster – som omfattas av samma sekretessprinciper – bör inte diskrimineras.
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