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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslagets syfte

I mars 2012 antog Europeiska kommissionen detta förslag till förordning, vilket är ett första 
försök att fastställa en omfattande extern politik för offentlig upphandling för 
Europeiska unionen. 

Juridiskt sett är det huvudsakliga syftet med förslaget att öka Europeiska unionens 
hävstångseffekt i internationella handelförhandlingar i syfte att åstadkomma ökade 
möjligheter till marknadstillträde för europeiska ekonomiska aktörer på tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling. Politiskt sett är detta en avgörande möjlighet för 
Europeiska unionen att ge uttryck för sin beslutsamhet att trygga lika behandling, och på detta 
sätt lika villkor på ett område där dess intressen är större och mer diversifierade jämfört med 
andra aktörer på den internationella handelsarenan i dag. 

Detta är ett särskilt viktigt budskap, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska krisen under 
vilken Europeiska unionen ihärdigt avstått från att vidta protektionistiska åtgärder och inte 
heller gjort avsteg från sina internationella åtaganden. I överensstämmelse med denna strategi 
fastställer förslaget något som är uppenbart: EU möter förvisso ökad och hårdare konkurrens 
– ibland till och med illojal konkurrens – från sina handelspartner, men i stället för att stänga 
sina marknader för offentlig upphandling för utländska aktörer kräver EU lika möjligheter till 
marknadstillträde för sina aktörer och varor utomlands. 

I detta förslag till förordning fastställs ett antal mekanismer som inbegriper samråd med de 
berörda medlemsstaterna i syfte att lösa problemen med restriktivt upphandlingsbruk. Det är 
endast när man med hjälp av mekanismerna inte kan lösa frågan som restriktivt 
upphandlingsbruk tillämpas.

Aspekter relaterade till den inre marknaden

Upphandlande myndigheter har hittills inte haft någon klar ram för tillämpning av EU:s 
internationella åtaganden när det gäller offentlig upphandling. Detta förslag kommer att ändra 
den fragmenterade strategi som olika medlemsstater tillämpat, vilket inneburit att enskilda 
beslut fattats för att spärra tillträdet till nationella marknader för offentlig upphandling för 
tredjeländers varor och tjänster. Det centraliserade systemet kommer i stället att säkerställa en 
enhetlig behandling av tredjeländers varor och tjänster.

IMCO-utskottet har tilldelats endast ett fåtal befogenheter för utarbetandet av denna 
förordning. Detta yttrande är följaktligen begränsat till främst icke väsentliga bestämmelser.

De artiklar som omfattas av IMCO-utskottets exklusiva befogenheter är särskilt följande:

Artikel 6.7 – Befogenhet för upphandlande myndigheter/enheter att utesluta anbud med 
varor och tjänster som inte omfattas: Offentliggörande av uteslutning av anbud och 
fastställande av standardformulären för meddelanden om upphandling.
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Artikel 17.3 – Kommittéförfarande: – Den rådgivande kommitténs befogenheter i enlighet 
med rådets beslut 71/306/EEG. 

Artikel 20: Upphävande: Upphävande av artiklarna 58 och 59 i direktiv 2004/17/EG. 

Dessa artiklar för vilka IMCO-utskottet har delad behörighet med INTA-utskottet är följande.

Artikel 2: Definitioner
Artikel 7: Onormalt låga anbud
Artikel 17.1: Kommittéförfarande
Artikel 18: Sekretess
Artikel 19: Rapportering

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden föreslår bland annat ett antal ändringar avseende definitionerna i artikel 2. 
Dessa ändringsförslag syftar till att skapa överensstämmelse mellan definitionerna i detta 
förslag och de definitioner som IMCO-utskottet kom överens om i sin ståndpunkt inför 
förhandlingarna om det ”klassiska” direktivet om offentlig upphandling (A7-0007/2013).

Dessutom föreslår föredraganden mer rättslig tydlighet och säkerhet när det gäller artikel 7 
första stycket och det därtill relaterade skäl 19 om möjligheten för andra anbudsgivare att 
lämna in ytterligare uppgifter i samband med en avsikt att godta ett onormalt lågt anbud. 

Slutligen är föredragandens råd att man kopplar kommissionens första 
rapporteringsskyldighet till det framtida datumet för denna förordnings ikraftträdande, i stället 
för att hänvisa till ett exakt, men eventuellt för tidigt eller sent, datum (den 1 januari 2017) 
enligt kommissionens förslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionen föreskrivs det att 
unionen ska utforma och föra en 
gemensam politik och vidta åtgärder samt 

(1) I artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionen föreskrivs det att 
unionen ska utforma och föra en 
gemensam politik och vidta åtgärder samt 
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verka för att säkerställa en hög grad av 
samarbete inom alla områden för 
internationella förbindelser, för att bland 
annat främja integreringen av alla länder i 
världsekonomin, även genom gradvis 
avskaffande av restriktioner för 
internationell handel.

verka för att säkerställa en hög grad av 
samarbete inom alla områden för 
internationella förbindelser, för att bland 
annat skydda sina värderingar, sina 
grundlägganden intressen, sin säkerhet, 
sitt oberoende och sin integritet samt för 
att främja integreringen av alla länder i 
världsekonomin, även genom gradvis 
avskaffande av restriktioner för 
internationell handel.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det är lämpligt att likställa varor och 
tjänster från de minst utvecklade länderna 
med varor och tjänster från unionen, mot 
bakgrund av unionens övergripande politik 
när det gäller dessa länder som föreskrivs i 
bland annat rådets förordning (EG) 
nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om 
tillämpning av Allmänna preferenssystemet 
från och med den 1 januari 2009.

(26) Det är lämpligt att likställa varor och 
tjänster från de minst utvecklade länderna 
med varor och tjänster från unionen, i syfte 
att tillhandahålla nödvändiga ekonomiska 
möjligheter till en bättre integration av 
deras marknader i världsekonomin, mot 
bakgrund av unionens övergripande politik 
när det gäller dessa länder som föreskrivs i 
bland annat rådets förordning (EG) 
nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om 
tillämpning av Allmänna preferenssystemet 
från och med den 1 januari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) leverantör: alla fysiska eller juridiska 
personer som erbjuder varor på 
marknaden.

utgår
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Or. en

Motivering

Anpassning till utskottets ståndpunkt i förhandlingarna om direktivet om offentlig 
upphandling.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) ekonomisk aktör: varje fysisk eller 
juridisk person, offentlig enhet eller 
grupp av sådana personer och/eller 
enheter som erbjuder sig att utföra 
byggentreprenader och/eller realisera ett 
byggnadsverk, levererar varor eller 
tillhandahåller tjänster på marknaden.

Or. en

Motivering

Anpassning till utskottets ståndpunkt i förhandlingarna om direktivet om offentlig 
upphandling.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tjänsteproducent: alla fysiska eller 
juridiska personer som på marknaden 
erbjuder sig att utföra 
byggentreprenad(er) eller tjänster.

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning till utskottets ståndpunkt i förhandlingarna om direktivet om offentlig 
upphandling.
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Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) anbudsgivare: en ekonomisk aktör 
som har lämnat ett anbud.

Or. en

Motivering

Anpassning till utskottets ståndpunkt i förhandlingarna om direktivet om offentlig 
upphandling.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomisk aktör: såväl 
tjänsteleverantör som tjänsteproducent,

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning till utskottets ståndpunkt i förhandlingarna om direktivet om offentlig 
upphandling.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) anbudsgivare: en ekonomisk aktör 
som har lämnat ett anbud,

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning till utskottets ståndpunkt i förhandlingarna om direktivet om offentlig 



PE510.696v01-00 8/11 PA\935586SV.doc

SV

upphandling.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En tjänsts ursprung ska fastställas med 
utgångspunkt från var den fysiska eller 
juridiska person som tillhandahåller den 
har sitt ursprung. Tjänsteproducentens 
ursprung ska anses vara följande:

En tjänsts ursprung ska fastställas med 
utgångspunkt från var den fysiska eller 
juridiska person som tillhandahåller den 
har sitt ursprung. Ursprunget för den 
ekonomiska aktör som tillhandahåller 
tjänsten ska anses vara följande:

Or. en

Motivering

Ändringen behövs på grund av ändringarna i artikel 2 (definitioner).

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Upphandlande myndigheter/enheter som 
har uteslutit anbud enligt punkt 1 ska 
uppge detta i det meddelande om 
tilldelning av kontrakt som de ska 
offentliggöra enligt artikel 35 i 
direktiv 2004/18/EG, artikel 42 i 
direktiv 2004/17/EG eller artikel 27 i 
direktivet om tilldelning av koncessioner.
Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som fastställer 
standardformulären för meddelanden om 
tilldelning av kontrakt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 17.3.

7. Upphandlande myndigheter/enheter som 
har uteslutit anbud enligt punkt 1 ska 
uppge detta, inbegripet skälen till 
uteslutandet, i det meddelande om 
tilldelning av kontrakt som de ska 
offentliggöra enligt artikel 35 i 
direktiv 2004/18/EG, artikel 42 i 
direktiv 2004/17/EG eller artikel 27 i 
direktivet om tilldelning av koncessioner.
Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som fastställer 
standardformulären för meddelanden om 
tilldelning av kontrakt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 17.3.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den upphandlande 
myndigheten/enheten, efter att ha granskat 
anbudsgivarens förklaringar, planerar att 
enligt artikel 69 i direktivet om offentlig 
upphandling eller enligt artikel 79 i 
direktivet om upphandling av enheter som 
bedriver verksamhet på områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster, godta 
ett onormalt lågt anbud rörande varor 
och/eller tjänster med ursprung utanför 
unionen, där värdet av de varor eller 
tjänster som inte omfattas överstiger 50 % 
av det totala värdet av de varor eller 
tjänster som ingår i anbudet, ska de 
skriftligen underrätta de övriga 
anbudsgivarna om detta, inklusive skälen 
till de onormalt låga priserna eller 
kostnaderna.

Om den upphandlande 
myndigheten/enheten, efter att ha granskat 
anbudsgivarens förklaringar, planerar att 
enligt artikel 69 i direktivet om offentlig 
upphandling eller enligt artikel 79 i 
direktivet om upphandling av enheter som 
bedriver verksamhet på områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster, godta 
ett onormalt lågt anbud rörande varor 
och/eller tjänster med ursprung utanför 
unionen, där värdet av de varor eller 
tjänster som inte omfattas överstiger 50 % 
av det totala värdet av de varor eller 
tjänster som ingår i anbudet, ska de 
skriftligen underrätta de övriga 
anbudsgivarna om detta, inklusive de av 
den berörda anbudsgivaren angivna
skälen till de onormalt låga priserna eller 
kostnaderna.

Efter att ha informerats av den 
upphandlande myndigheten/enheten om 
dess avsikt att godta ett onormalt lågt 
anbud ska de övriga anbudsgivarna ha 
möjlighet att inom en rimlig tidsfrist 
lämna relevanta uppgifter till den 
upphandlande myndigheten/enheten för 
att denna ska kunna fatta ett beslut om 
godtagande fullt medveten om de 
potentiella faktorer som kan påverka 
bedömningen av de onormalt låga 
priserna eller kostnaderna. 

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas i artikeln att de övriga anbudsgivare som informerats om den 
upphandlande myndighetens/enhetens avsikt att godta ett onormalt lågt anbud ska ha 
möjlighet att ge mer information för att se till att beslutet om godtagande är så välgrundat 
som möjligt.
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Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen, rådet, 
Europaparlamentet, medlemsstaterna och 
deras tjänstemän får inte avslöja 
konfidentiella uppgifter som lämnats i 
enlighet med denna förordning, utan 
uttryckligt tillstånd från 
uppgiftslämnaren.

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt ersätts av den nya punkten 4a.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Uppgifter som lämnats i enlighet med 
denna förordning och som av 
uppgiftslämnaren förklarats vara 
konfidentiella får under inga 
omständigheter avslöjas, såvida inte 
uppgiftslämnaren ger sitt uttryckliga 
tillstånd. 

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 1 januari 2017 och minst vart Ett år efter det att denna förordning trätt i 



PA\935586SV.doc 11/11 PE510.696v01-00

SV

tredje år efter det att denna förordning har
trätt i kraft, ska kommissionen lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av denna förordning och 
om de framsteg som gjorts i internationella 
förhandlingar när det gäller EU:s 
ekonomiska aktörers tillträde till offentlig
upphandling i tredjeländer enligt denna 
förordning. Medlemsstaterna ska på 
begäran lämna nödvändiga upplysningar 
till kommissionen.

kraft, och därefter minst vart tredje år, ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning och om 
de framsteg som gjorts i internationella 
förhandlingar när det gäller EU:s 
ekonomiska aktörers tillträde till offentlig 
upphandling i tredjeländer enligt denna 
förordning. Medlemsstaterna ska på 
begäran lämna nödvändiga upplysningar 
till kommissionen.

Or. en


