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1 Jmf punkt 24.
2 Jmf punkt 17.
3 Domstolens dom av den 18 november 1999 i mål C107/98 Teckal (1999), punkt 50, REG. I-08121; domen av 
den 11 januari 2005 i mål C -26/03 City of Halle (2005) punkt 49, ännu inte offentliggjort i REG.; domen av 
den 13 december 2005 i mål C-458/03 Parking Brixen (2005) punkt 49, ännu inte offentliggjort i REG.
4 Majoriteten av kapitalet, underställd lokal myndighet, verksamhet som huvudsakligen utövas på dess 
territorium.
5 Inte minimerade kostnaderna för de lokala myndigheterna. Klart uttalat i domen av den 17 september 2002 i 
mål C-513/99 Concordia (1999) ännu inte offentliggjort i REG.
6 Framför allt sysselsättning på lokal nivå och miljöfrågor.

FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Lissabonstrategin syftar till att ”bygga upp en aktiv och dynamisk välfärdsstat”1 för att ”ta 
itu med övergripande mål av gemenskapsintresse, t.ex. sysselsättning, regional utveckling, 
miljö”2. Av denna anledning är det lämpligt att samordna dessa målsättningar med 
konkurrensbestämmelserna och att rättsligt förankra dem.

B. Direktiven 2004/18 och 2004/17 ger inte någon klar definition av begreppet intern 
upphandling. 

C. EG-domstolens rättspraxis i fråga om intern upphandling begränsas till hänvisningar i vissa 
domslut3 till omständigheter som motiverar undantag från bestämmelserna för offentlig 
upphandling.

D. Flera medlemsstater uppmuntrar lokala sammanslutningar till att inrätta offentlig-offentliga 
partnerskap för vilka det inte finns någon fastställd rättspraxis.

E. Domstolen har föreslagit kriterier som gör det möjligt att koppla vissa institutionaliserade 
offentlig-privata partnerskap till intern upphandling4.

F. Domstolen har i linje med Lissabonstrategin fastställt att den lokala befolkningen5 skall få
de största fördelarna, vilket skall utgöra huvudkriteriet i samband med offentlig 
upphandling.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med stöd av de kriterier som domstolen 
fastställt föreslå en rättslig ram för vad som gäller i samband med intern upphandling.

2. Europaparlamentet önskar att kommissionen ytterligare klarlägger begreppet offentlig
myndighet för att kunna fastställa vilka former av offentlig-offentliga partnerskap som 
omfattas av subsidiaritetsprincipen och inte av bestämmelserna för offentlig upphandling.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sig av domstolens kriterier och de 
mål som fastställdes vid toppmötet i Lissabon6 vid utvärderingen av den aktiva och 
dynamiska välfärdsstatens upphandlingsförfaranden.
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