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Bakgrund

Den 21 mars 2012 antog kommissionen det föreliggande förslaget till förordning. Med det vill 
kommissionen förbättra europeiska företags tillträde till marknaderna för offentlig 
upphandling i tredjeländer. För ytterligare bakgrundsfakta om förordningen hänvisas till 
motiveringen i kommissionens förslag COM(2012)01241.

Parallellt med detta förslag försöker kommissionen enligt egen utsago stärka 
marknadstillträdet genom ytterligare förbättringar inom ramen för WTO och avtalet om 
offentlig upphandling (GPA).

Några frågor som tagits upp de gångna veckorna:

1. Hur öppna är egentligen marknaderna för offentlig upphandling i EU jämfört 
med hur det ser ut hos våra handelspartner?
Föredraganden anser inte att denna fråga besvarats tillräckligt av kommissionen eller 
konsekvensbedömningen. Inte heller i utfrågningen kunde någon definitiv bedömning 
göras. Därför har föredraganden efter samråd med samordnarna och 
skuggföredragandena bett parlamentets interna organ för konsekvensbedömningar 
(Impa) att bland annat undersöka denna fråga än en gång. Denna nya 
konsekvensbedömning väntas komma i juni och kommer sedan eventuellt att infogas i 
förslaget till betänkande.

2. Finns det redan i dag möjligheter att utesluta leverantörer av vissa varor och 
tjänster från marknaden för offentlig upphandling?
Utöver de befintliga artiklarna 58 och 59 i direktiv 2004/17/EG tillämpas i flera 
medlemsstater nationella respektive regionala bestämmelser. För att förhindra 
snedvridning av den inre marknaden och samtidigt säkerställa en effektiv 
hävstångseffekt med hjälp av en gemensam handelspolitik för EU anser föredraganden 
att dessa bestämmelser bör upphävas så snart denna förordning har trätt i kraft.  
Förslag: Tankegångarna i skäl 18 bör följas upp i de efterföljande artiklarna.

3. Bidrar verkligen instrumentet till att öppna marknaden eller handlar det om 
protektionism?
Varken kommissionens konsekvensbedömning, debatterna i utskottet, utfrågningen 
eller diverse samtal har enligt föredraganden kunnat ge något välgrundat svar. Men att 
avfärda instrumentet sin helhet vore ändå en tveksam åtgärd. I inledningen till 
förordningsförslaget aviserar kommissionen en ändringsklausul, som sedan dock inte 
står att finna i själva texten. Med en ändringsklausul vore det möjligt att undersöka 
instrumentets konsekvenser efter det att det antagits och därefter ändra det på lämpligt 
sätt.
Förslag: Utöver rapporteringsplikten i artikel 19 bör det införas en ändringsklausul 
genom vilken kommissionen i samband med överlämnandet av den andra rapporten 
även lägger fram ett ändrat förslag till förordning eller motiverar varför den anser att 
någon ändring inte behövs. Om kommissionen inte efterlever detta krav ska denna 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_sv.pdf (sidorna 1–10).
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förordning upphöra att gälla vid utgången av det andra kalenderåret efter det att den 
andra rapporten lagts fram.

4. Hur ser vi till att utvecklingsländer inte missgynnas?
I olika samtal med kolleger och icke-statliga organisationer har det påtalats en risk för 
att utvecklingsländer kan komma att bli något av lagstiftningens oskyldiga offer, 
eftersom vissa utvecklingsländer på grund av sin ekonomiska situation ännu inte är i 
stånd att öppna sina marknader.
Förslag: Som komplement till de länder (de minst utvecklade länderna) som enligt 
kommissionens förslag i artikel 4 andra meningen inte får bli föremål för åtgärder 
föreslår föredraganden ytterligare diversifiering med hjälp av kriteriet i artikel 4.1 i 
den nya förordningen (EU) nr 978/2012 om det allmänna preferenssystemet.

5. Skapar artikel 6 verkligen hävstångseffekt för internationella förhandlingar om 
handelspolitik?
Detta är den artikel som under de gångna månaderna rönt mest kritik, bland annat i 
fråga om följande: 
- Skapar artikeln verkligen hävstångseffekt?
- Hur hanterar vi en situation där en del upphandlande enheter vill utesluta vissa 

leverantörer och andra inte?
- Borde inte ett godkännande av en uteslutning enligt artikel 6 från kommissionens 

sida automatiskt föranleda ett förfarande enligt artiklarna 8 och 10, om 
konsekvens ska råda?

- Måste det alltid obligatoriskt anges redan i anbudsinfordran att en upphandlande 
enhet kan komma att tillämpa denna artikel?

- Riskerar denna artikel att leda till ytterligare byråkratisering av 
upphandlingsförfarandet?

Förslag: Artikeln bibehålls, men samtidigt bör man se till att dess tillämpning inte 
leder till fragmentering på den inre marknaden utan till att EU:s handelspolitik 
verkligen genomförs och hävstångseffekt skapas. Upphandlande enheter kan sedan 
åberopa artikeln när ett förfarande enligt artiklarna 8 och 10 inletts.

6. Hur hanterar vi en situation där upphandlande enheter vill tillämpa 
undantagsbestämmelsen i artikel 13?
I princip anser föredraganden att en klausul om ömmande omständigheter enligt 
artikel 13 är vettig. Upphandlande enheter bör emellertid inte med hjälp av denna 
undantagsbestämmelse motarbeta tillämpningen av förordningen: en gemensam 
handelspolitik och en effektiv hävstångseffekt måste säkerställas.
Förslag: Komplettering med en mekanism enligt vilken kommissionen kan förbjuda 
en upphandlande enhet att tillämpa undantagsbestämmelsen.

7. Vilket utrymme ska kommissionen ha för delegerade akter?
Bland annat i denna fråga har samordnarna, på förslag av föredraganden och efter 
samråd med skuggföredragandena, beslutat att begära ett rättsutlåtande från 
parlamentets rättstjänst. Detta väntas komma under de närmaste veckorna.
Förslag: Kommissionsförslaget bör eventuellt ändras på grundval av förslagen från 
parlamentets rättstjänst.


