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KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att modernisera direktiven om offentlig 
upphandling. Lagstiftningsförslaget bör leda till enklare och flexiblare 
upphandlingsförfaranden för de upphandlande myndigheterna och underlätta tillträdet för 
företagen, särskilt de små och medelstora företagen. Översynen av lagstiftningen bör 
åstadkomma jämvikt mellan enklare bestämmelser och förnuftiga och effektiva förfaranden 
som hänger samman med innovativa och hållbara tilldelningskriterier, samtidigt som man 
i större utsträckning använder e-upphandling.

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 när upphandlande 
myndigheter kräver byggentreprenader, varor och tjänster av hög kvalitet som är optimalt 
lämpade för deras behov, till exempel om tilldelningsbeslutet omfattar faktorer som är 
kopplade till produktionsprocessen.

Det är föredragandens fasta övertygelse att upphandlande myndigheter bör använda ”det 
ekonomiskt mest fördelaktiga och hållbara anbudet” (most economically advantageous and 
sustainable tender, MEAST) som tilldelningskriterium och frångå det alternativa kriterium 
som grundas på lägsta kostnad. Med tanke på att priset också beaktas genom MEAST-kriteriet 
kommer de upphandlande enheterna att kunna göra det lämpligaste valet enligt sina specifika 
behov och bland annat kunna ta hänsyn till kostnader, strategiska samhällsaspekter, 
nyskapande lösningar, sociala kriterier och miljökriterier.

Offentlig upphandling bör användas som ett verktyg för att främja nyskapande. Offentliga 
inköpare måste uppmuntras att köpa innovativa produkter och tjänster för att uppnå målen 
med hållbar utveckling. Nya innovativa lösningar och idéer behövs särskilt på 
transportområdet, och offentlig upphandling bör användas som ett verktyg för att tillgodose 
dessa behov.

Överväganden som rör livscykeln bör uppgraderas, och man måste beakta de sociala 
effekterna och miljöeffekterna av hela produktionsprocessen. De upphandlande 
myndigheterna bör få ytterligare möjligheter att ställa krav på produktionsprocessen och inte 
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bara på produkten. Detta kommer att leda till en hållbarare upphandling, bland annat inom 
transportsektorn.

Vid all upphandling som är avsedd för personlig användning är det nödvändigt att 
upphandlande myndigheter vid fastställandet av de tekniska specifikationerna beaktar kriterier 
avseende tillgängligheten för funktionshindrade eller formgivning med tanke på samtliga 
användares behov. Detta är särskilt viktigt på transport- och turismområdena.

Bestämmelserna om underentreprenad bör skärpas. Anbudsgivaren måste åläggas att 
i anbudet ange hur stor del av kontraktet som eventuellt kommer att läggas ut på 
underleverantörer samt vilka underleverantörer som föreslås. Vidare måste det vara möjligt att 
hålla både huvudleverantören och samtliga berörda underleverantörer ansvariga om 
lagstiftningen inte följs. Det behövs ett kontrollsystem som omfattar alla delar av 
leverantörskedjan.

Föredraganden har lagt fram ett antal ändringsförslag som syftar till att ta itu med dessa 
frågor. I vissa fall ansågs det vara nödvändigt att låta vissa av de bestämmelser som 
kommissionen föreslagit utgå, eftersom föredraganden anser att vissa frågor kan hanteras mer 
effektivt i nationell lagstiftning, med beaktande av sektorsvisa och regionala särdrag och 
i linje med subsidiaritetsprincipen och principen om bättre reglering.

Sist men inte minst skulle föredraganden vilja betona behovet av att garantera att direktiven 
om offentlig upphandling erbjuder rättssäkerhet och är samstämda med den aktuella 
unionslagstiftningen om transport- och posttjänster.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Det krävs effektivt samarbete för att 
säkerställa konsekvent rådgivning och 
praxis i varje medlemsstat och i hela 
unionen. De organ som utsetts för att 
övervaka, genomföra, kontrollera och ge 
teknisk hjälp bör kunna utbyta information 
och samarbeta. I det sammanhanget bör 
den nationella myndighet som utsetts av 
respektive medlemsstat fungera som 
primär kontaktpunkt för kommissionens 
avdelningar för insamling av uppgifter, 
utbyte av information och övervakning av 

(53) Det krävs effektivt samarbete och 
öppenhet för att säkerställa konsekvent 
rådgivning och praxis i varje medlemsstat 
och i hela unionen. De organ som utsetts 
för att övervaka, genomföra, kontrollera 
och ge teknisk hjälp bör kunna utbyta 
information och samarbeta. I det 
sammanhanget bör den nationella 
myndighet som utsetts av respektive 
medlemsstat fungera som primär 
kontaktpunkt för kommissionens 
avdelningar för insamling av uppgifter, 
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genomförandet av unionens lagstiftning om 
offentlig upphandling.

utbyte av information och övervakning av 
genomförandet av unionens lagstiftning om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) livscykel: att alltid, när så är möjligt, 
de fullständiga kostnaderna med 
anknytning till offentlig upphandling 
uttrycks i pengar, inklusive kostnaderna 
för underhåll och resurseffektivitet 
(inklusive energieffektivitet) samt för 
materialåtervinning vid slutet av 
livslängden och för sociala konsekvenser, 
om dessa kostnader hör samman med 
utförandet av kontraktet. Ändamålsenlig 
utformning och planering och 
användningen av elektroniska medel kan 
också tas med när livscykeln uttrycks i 
pengar. Vid offentlig upphandling börjar 
livscykeln när byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna anskaffas och 
fortsätter under deras hela ekonomiska 
livslängd och ingår som en integrerad och 
oupplösligt förbunden del av vad som 
utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.

Motivering

Upphandlande myndigheter ska visserligen, av omsorg om skattebetalarens intresse, ansvara 
för att valuta fås för pengarna, oavsett vilken lösning som väljs vid offentlig upphandling och 
att upphandlingen inte på lång sikt leder till merkostnader för samhälle eller miljö överlag, 
men detta ansvar kan i rimlighetens namn ta sin början först när anskaffningarna görs.

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

vara allmänt tillgängliga, också för 
personer med funktionsnedsättning, och 
får inte begränsa de ekonomiska aktörernas 
tillträde till anbudsförfarandet.

Ändringsförslag 4
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 den 
1 januari 2017 se till att minst 70 procent 
av alla upphandlingsförfaranden enligt 
detta direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2020 se till att alla 
upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt e-anbud, i 
enlighet med kraven i denna artikel.

Motivering

Detta tillvägagångssätt med två etapper får anses mera realistiskt än det mål som 
kommissionen föreslagit och ger de upphandlande myndigheterna tillräckligt med tid för 
planering och genomförande.

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ”privata intressen” familjeskäl, 
känslomässiga skäl, ekonomiskt eller 
politiskt intresse eller varje annat 
gemensamt intresse med anbudssökande 
eller anbudsgivare, inklusive 
motstridande yrkesmässiga intressen.

utgår
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Motivering

Denna fråga kan hanteras mer effektivt i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de anställda som avses i punkt 2 a är 
skyldiga att informera om eventuella 
intressekonflikter i förhållande till 
anbudssökande och anbudsgivare så snart 
de får kännedom om att det kan föreligga 
en intressekonflikt, så att den 
upphandlande myndigheten kan vidta 
korrigerande åtgärder.

utgår

Motivering

Denna fråga kan hanteras mer effektivt i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska vidta 
åtgärder i händelse av intressekonflikter.
Myndigheten kan till exempel förbjuda en 
sådan anställd att delta i det berörda 
upphandlingsförfarandet eller ge honom 
eller henne nya arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Om en intressekonflikt 
inte kan avhjälpas effektivt med andra 
medel ska den berörda anbudssökanden 
eller anbudsgivaren utestängas från 
förfarandet.

Den upphandlande myndigheten ska vidta 
åtgärder i händelse av intressekonflikter.

Motivering

Den exakta innebörden i sådana åtgärder bör beslutas på nationell nivå.
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Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla åtgärder som vidtas i enlighet med 
denna artikel ska dokumenteras i den 
individuella rapport som avses i artikel 85.

utgår

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Anbudssökande ska när förfarandet 
inleds lämna in en avtalsförsäkran om att 
de inte har och inte kommer att

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga regler i syfte att effektivt 
förebygga, identifiera och bestraffa 
olagligt handlande och snedvridning av 
konkurrensen under 
upphandlingsförfarandet, särskilt vid 
utarbetande av anbudshandlingar, urval 
bland de sökande och tilldelning av 
kontrakt.

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Artikel 22 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) påverka den upphandlande 
myndighetens beslutsprocess på ett 
otillbörligt sätt eller tillägna sig 
konfidentiella upplysningar som kan ge 
dem otillbörliga fördelar i 
upphandlingsförfarandet,

utgår

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 22 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ingå avtal med andra anbudssökande 
och anbudsgivare i syfte att snedvrida 
konkurrensen,

utgår

Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Artikel 22 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) avsiktligt lämna vilseledande uppgifter 
som kan ha en väsentlig inverkan på 
beslut om undantag, urval eller 
tilldelning.

utgår

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall, 
under förutsättning att de garanterar att 
alla anbudsgivare behandlas likadant:

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att inte 
införliva det förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationsförfarandet.

utgår
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Motivering

Att främja flexibilitet vid valet av förfaranden och främja innovativ upphandlingspraxis är 
viktiga prioriteringar vid detta moderniseringsarbete. Därför bör införlivandet av de mest 
relevanta förfarandena med nationell lagstiftning inte vara frivilligt, utan ske enhetligt i alla 
medlemsstater, av omsorg om likvärdiga verksamhetsförutsättningar.

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport skickas 
till kommissionen och till det nationella 
tillsynsorgan som har utsetts i enlighet 
med artikel 84 när den begär detta.

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport skickas 
till kommissionen.

Motivering

Ändringsförslaget sammanhänger med föreslagna ändringar av artikel 84.

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla upphandlingar där 
kontraktsföremålet ska användas av 
personer, vare sig av allmänheten eller 
personal vid den upphandlande 
myndigheten, ska de tekniska 
specifikationerna, utom i vederbörligen 
motiverade fall, fastställas för att ta hänsyn 
till kriterier avseende tillgänglighet för 
funktionshindrade eller formgivning med 
tanke på samtliga användares behov.

För alla upphandlingar där 
kontraktsföremålet ska användas av 
personer, vare sig av allmänheten eller av 
personal vid den upphandlande 
myndigheten, ska de tekniska 
specifikationerna, utom i vederbörligen 
motiverade fall som ska anges i 
meddelandet om upphandling, fastställas 
för att ta hänsyn till kriterier avseende 
tillgänglighet för funktionshindrade eller 
formgivning med tanke på samtliga 
användares behov.
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Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De tekniska specifikationerna kan vid 
behov även omfatta krav som rör
a) prestanda, inklusive miljö- och 
klimatprestandanivåer och prestanda i 
fråga om en socialt hållbar 
produktionsprocess,
b) livscykeln,
c) en socialt hållbar produktionsprocess,
d) organisationen, kvalifikationerna och 
erfarenheten hos den personal som har 
utsetts att fullgöra det berörda kontraktet,
e) säkerhet eller dimensioner, inklusive 
förfaranden för kvalitetskontroll, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering samt bruksanvisningar,
f) 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 18
Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) varje anbudsgivare som har lämnat ett 
godtagbart anbud om genomförandet och 
framstegen i förhandlingarna och 
dialogen med anbudsgivarna.

utgår
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Ändringsförslag 19
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 
underlåta att tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte uppfyller de skyldigheter 
som fastställts i unionens eller nationell 
lagstiftning avseende det social- och 
arbetsrättsliga området, hälsa och säkerhet 
eller i miljölagstiftningen, i de 
kollektivavtal som gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
ska tillhandahållas eller i de 
internationella sociala eller miljörelaterade 
bestämmelser som anges i bilaga XI.

Ändringsförslag 20
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 
skyldigheter som fastställts i unionens eller 
nationell lagstiftning avseende det social-
och arbetsrättsliga området, hälsa och 
säkerhet eller i miljölagstiftningen, i de 
kollektivavtal som gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
ska tillhandahållas eller i 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.
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Ändringsförslag 21
Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 1–3 får lämna bevis 
till den upphandlande myndigheten som 
visar deras tillförlitlighet, trots att det 
föreligger skäliga orsaker till uteslutning.

4. Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 1–3 får lämna bevis 
till den upphandlande myndigheten som 
visar deras tillförlitlighet, eller i 
tillämpliga fall underleverantörens 
tillförlitlighet, trots att det föreligger 
skäliga orsaker till uteslutning.

Ändringsförslag 22
Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Denna artikel ska tillämpas på 
underleverantörsförfaranden och 
underleverantörer.

Ändringsförslag 23
Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) efterlevnad av de skyldigheter som 
fastställts i unionens eller nationell 
lagstiftning avseende det social- och 
arbetsrättsliga området, hälsa och 
säkerhet eller i miljölagstiftningen, i de 
kollektivavtal som gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
ska tillhandahållas eller i de 
internationella sociala eller 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XI,
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Ändringsförslag 24
Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Denna artikel ska tillämpas på 
underleverantörsförfaranden och 
underleverantörer.

Ändringsförslag 25
Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bevis på en ekonomisk aktörs 
ekonomiska och finansiella ställning kan 
som regel utgöras av en eller flera av de 
referenser som anges i bilaga XIV del 1.

2. Bevis på en ekonomisk aktörs 
ekonomiska och finansiella ställning och 
på efterlevnad av de skyldigheter som 
fastställts i unionens eller nationell 
lagstiftning avseende det social- och 
arbetsrättsliga området, hälsa och 
säkerhet, i miljölagstiftningen eller i de 
kollektivavtal som gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
ska tillhandahållas kan som regel utgöras 
av en eller flera av de referenser som anges 
i bilaga XIV.

Ändringsförslag 26
Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska de kriterier som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska det kriterium som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga och 
hållbara anbudet.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
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överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 27
Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Ändringsförslag 28
Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Ändringsförslag 29
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 för personer med 
funktionsnedsättning, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär,

Ändringsförslag 30
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 

(b) i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av anläggningar 
kan organisation och kvalifikation av, och 
erfarenhet hos, den personal som utses att 
verkställa kontraktet beaktas; om personal 
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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,

ersätts efter kontraktstilldelningen ska 
ersättarna vara organiserade på ett 
likvärdigt sätt och ha likvärdig kompetens, 
och den upphandlande myndigheten ska 
underrättas om att personal ersatts,

Ändringsförslag 31
Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tilldelningskriterierna ska garantera 
en effektiv och rättvis konkurrens och ska 
kompletteras med krav som gör det 
möjligt för den upphandlande 
myndigheten att effektivt kontrollera de 
uppgifter som lämnas av anbudsgivarna, 
så att det fastställs huruvida 
anbudsgivarna uppfyller 
tilldelningskriterierna.

Ändringsförslag 32
Förslag till direktiv
Artikel 69 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onormalt låga anbud Priset i anbudet

Ändringsförslag 33
Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
som tas ut om alla följande villkor är 
uppfyllda:

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
detaljerade förklaringar om de priser eller 
kostnader som tas ut för deras anbud.
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Ändringsförslag 34
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.

utgår

Motivering

Denna fråga kan hanteras mer effektivt i nationell lagstiftning, med beaktande av sektorsvisa 
och regionala särdrag.

Ändringsförslag 35
Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led b

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.

utgår

Motivering

Denna fråga kan hanteras mer effektivt i nationell lagstiftning, med beaktande av sektorsvisa 
och regionala särdrag.

Ändringsförslag 36
Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om minst fem anbudsgivare har 
lämnat in anbud.

utgår

Motivering

Denna fråga kan hanteras mer effektivt i nationell lagstiftning, med beaktande av sektorsvisa 
och regionala särdrag.
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Ändringsförslag 37
Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl får den upphandlande 
myndigheten även kräva sådana
förklaringar.

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga ska den upphandlande myndigheten 
kräva ytterligare förklaringar innan den 
förkastar ett anbud.

Ändringsförslag 38
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 
fastställts i unionens eller nationell 
lagstiftning avseende det social- och 
arbetsrättsliga området, hälsa och säkerhet 
eller i miljölagstiftningen, i de 
kollektivavtal som gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
ska tillhandahållas eller i de 
internationella sociala eller miljörelaterade 
bestämmelser som anges i bilaga XI.

Ändringsförslag 39
Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås. Alla ändringar i 
underleverantörskedjan och alla nya 
underleverantörer ska omedelbart 
meddelas den upphandlande 
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myndigheten.

Ändringsförslag 40
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 i vederbörligen motiverade 
fall kan överföra betalningar direkt till 
underleverantören för tjänster, varor eller 
byggentreprenader som har tillhandahållits 
till huvudleverantören. Arrangemangen för 
betalningssättet ska anges i 
upphandlingsdokumenten.

Motivering

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner ska (från och med mars 2013) tillämpas på transaktioner mellan företag 
och offentliga myndigheter samt mellan företag (B2B).

Ändringsförslag 41
Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nya villkor införs i och med ändringen 
som, om de hade ingått i det ursprungliga 
upphandlingsförfarandet, skulle ha 
medfört att andra anbudssökande valts än 
dem som ursprungligen valdes eller skulle 
ha lett till att kontraktet tilldelats en 
annan anbudsgivare.

utgår
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Ändringsförslag 42
Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 43
Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande myndigheter ska 
omfattas av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
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tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras.
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Uppgifter om övervakning och 
uppföljning av brott mot 
upphandlingsbestämmelser som påverkar 
unionens budget i enlighet med punkterna 
3–5 i denna artikel.
(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
som samfinansieras av unionsbudgeten.
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande myndigheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
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tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, inbegripet ”rödflaggning” 
och andra metoder för att öka 
medvetenheten, förebygga och upptäcka 
korruption, intressekonflikt och liknande 
allvarliga fall av oegentligheter, mot 
bakgrund av bestämmelserna i detta 
direktiv och relevant rättspraxis från 
EU-domstolen.
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska 
vara skyldiga att ta hänsyn till den i sina 
beslut eller motivera varför de väljer att 
inte göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning rapportera alla 
brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
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finansieras av Europeiska unionen.
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 89/665/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande myndigheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att detta påverkar tillämpningen 
av de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt när det övervakar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
genomförandet av unionsbudgeten på 
grundval av artikel 17 i EU-fördraget och 
artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till 
kommissionen rapportera alla 
överträdelser av detta direktiv i 
upphandlingsförfaranden för tilldelning 
av kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av unionen.
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande. 
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
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brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande myndigheters beslut följer 
detta direktiv och principerna i fördraget 
ska inte ersätta eller föregripa 
kommissionens institutionella roll som 
fördragets väktare. När kommissionen 
beslutar att hänskjuta behandlingen av ett 
enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande myndigheterna ska 
till det nationella tillsynsorganet 
överlämna den fullständiga texten till alla 
kontrakt som slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
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ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Ändringsförslag 44
Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det organ som inrättas eller utses enligt 
artikel 84 ska varje år skicka en 
genomförande- och statistikrapport baserad 
på ett standardformulär till kommissionen 
senast den 31 oktober påföljande år.

1. Medlemsstaternas behöriga organ ska 
varje år skicka en genomförande- och 
statistikrapport baserad på ett 
standardformulär till kommissionen senast 
den 31 oktober påföljande år.

Ändringsförslag 45
Förslag till direktiv
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 6, 13, 
19, 20, 23, 54, 59, 67 och 86 ska ges på 
obestämd tid från och med [den dag då 
detta direktiv träder i kraft].

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 6, 13, 
19, 20, 23, 54, 59, 67 och 86 ska ges för en 
femårsperiod från och med [den dag då 
detta direktiv träder i kraft].
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av denna 
femårsperiod. Delegeringen av 
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befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 46
Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Lämpliga certifikat eller formulär som 
styrker efterlevnaden av de bestämmelser i 
fråga om det social- och arbetsrättsliga 
området, hälsa och säkerhet eller miljö 
som fastställts i unionens och nationell 
lagstiftning och i kollektivavtal som gäller 
på den plats där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan ska tillhandahållas.
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ÄRENDETS GÅNG

Titel Offentlig upphandling

Referensnummer COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)
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