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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och 
tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och 
förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen 
till tredjeländers marknader för offentlig upphandling
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0124),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0084/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från 
utskottet för internationell handel, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, 
utskottet för utveckling, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för 
rättsliga frågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ursprungsregler bör därför fastställas, 
så att upphandlande myndigheter/enheter 
kan veta om varor och tjänster omfattas av 
Europeiska unionens internationella 
åtaganden. En varas ursprung bör 

(11) Ursprungsregler bör därför fastställas, 
så att upphandlande myndigheter/enheter 
kan veta om varor och tjänster omfattas av 
Europeiska unionens internationella 
åtaganden. En varas ursprung bör 
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fastställas i enlighet med artiklarna 22–26 i 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen. Enligt den 
förordningen ska varor som i sin helhet har 
framställts inom unionen anses vara 
unionsvaror. Varor vars tillverkning skett 
inom ett eller flera tredjeländer ska anses 
ha sitt ursprung i det land där de 
genomgick sin sista väsentliga och 
ekonomiskt berättigade bearbetning eller 
behandling på ett företag utrustat för det 
ändamålet och som resulterade i 
tillverkningen av en ny produkt eller 
innebar ett viktigt steg i tillverkningen. En 
tjänsts ursprung bör fastställas med 
utgångspunkt från var den fysiska eller 
juridiska person som tillhandahåller den 
har sitt ursprung. Riktlinjerna enligt skäl 9 
bör avse den praktiska tillämpningen av 
ursprungsreglerna.

fastställas i enlighet med artiklarna 22–26 i 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen. Enligt den 
förordningen ska varor som i sin helhet har 
framställts inom unionen anses vara 
unionsvaror. Varor vars tillverkning skett 
inom ett eller flera tredjeländer ska anses 
ha sitt ursprung i det land där de 
genomgick sin sista väsentliga och 
ekonomiskt berättigade bearbetning eller 
behandling på ett företag utrustat för det 
ändamålet och som resulterade i 
tillverkningen av en ny produkt eller 
innebar ett viktigt steg i tillverkningen. En 
tjänsts ursprung bör fastställas med 
utgångspunkt från var den fysiska eller 
juridiska person som tillhandahåller den 
har sitt ursprung. En tjänsts ursprung bör 
fastställas i enlighet med principerna i 
WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal 
(Gats). De bestämmelser som används för 
att fastställa tjänsternas ursprung bör 
förhindra att begränsningarna för 
tillträde till EU:s marknad för offentlig 
upphandling kringgås genom bildandet av 
brevlådeföretag. Riktlinjerna enligt skäl 9 
bör avse den praktiska tillämpningen av 
ursprungsreglerna.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden betona vikten av att förhindra att 
begränsningarna av marknadstillträde kringgås genom brevlådeföretag (särskilt när det 
gäller artikel 3).

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För upphandlingsförfaranden med ett 
beräknat avtalsvärde på minst 

(12) För upphandlingsförfaranden med ett 
beräknat avtalsvärde på minst 
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5 000 000 euro bör kommissionen bedöma 
om den ska godkänna att varor och tjänster 
som inte omfattas av Europeiska unionens 
internationella åtaganden utesluts av 
upphandlande myndigheter/enheter i den 
mening som avses i [Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/17/EG, 
2004/18/EG och [….] om tilldelning av 
koncessioner].

5 000 000 euro bör kommissionen bedöma 
om den ska godkänna att varor och tjänster 
som inte omfattas av Europeiska unionens 
internationella åtaganden utesluts av 
upphandlande myndigheter/enheter i den 
mening som avses i [Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/17/EG, 
2004/18/EG och [….] om tilldelning av 
koncessioner]. Detta gäller inte 
förfaranden för tilldelning av kontrakt för 
varor och tjänster som har sitt ursprung i 
länder inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet enligt definitionen i de 
tillämpliga ursprungsreglerna, eller 
kontrakt för varor och tjänster som har 
sitt ursprung i länder som omfattas av 
ordningen ”Allt utom vapen” enligt 
bilaga IV till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 978/2012 om 
tillämpning av det allmänna 
preferenssystemet, eller kontrakt för varor 
och tjänster som har sitt ursprung i 
utvecklingsländer som anses vara sårbara 
på grund av bristande diversifiering och 
otillräcklig integration i det 
internationella handelssystemet enligt 
definitionen i bilaga VII till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012 om 
tillämpning av det allmänna 
preferenssystemet.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden klargöra vilka tredjeländer som inte 
omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För avtalsvärden på minst (15) För avtalsvärden på minst 
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5 000 000 euro bör kommissionen 
godkänna den planerade uteslutningen, om 
det finns ett uttryckligt EU-förbehåll mot 
marknadstillträde för de varor och/eller 
tjänster som föreslås uteslutas i det 
internationella avtalet om marknadstillträde 
vid offentlig upphandling mellan unionen 
och det land där varorna och/eller 
tjänsterna har sitt ursprung. Saknas ett 
sådant avtal, bör kommissionen godkänna 
uteslutningen, om det berörda tredjelandet 
tillämpar restriktiva upphandlingsåtgärder 
som gör att det inte föreligger en 
väsentligen ömsesidigt öppen marknad 
mellan unionen och tredjelandet i fråga. 
Väsentlig ömsesidighet bör anses saknas, 
om restriktiva upphandlingsåtgärder gör att 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster från 
EU utsätts för allvarlig och återkommande 
diskriminering.

5 000 000 euro bör kommissionen 
godkänna den planerade uteslutningen, om 
det finns ett uttryckligt EU-förbehåll mot 
marknadstillträde för de varor och/eller 
tjänster som föreslås uteslutas i det 
internationella avtalet om marknadstillträde 
vid offentlig upphandling mellan unionen 
och det land där varorna och/eller 
tjänsterna har sitt ursprung. Saknas ett 
sådant avtal, bör kommissionen godkänna 
uteslutningen, om det berörda tredjelandet 
tillämpar restriktiva upphandlingsåtgärder 
som gör att det inte föreligger en 
väsentligen ömsesidigt öppen marknad 
mellan unionen och tredjelandet i fråga och 
kommissionen bör inleda en utredning om 
tillträdet för ekonomiska aktörer, varor 
och tjänster från EU till det berörda 
tredjelandets marknad för offentlig 
upphandling. Väsentlig ömsesidighet bör 
anses saknas, om restriktiva 
upphandlingsåtgärder gör att ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från EU utsätts 
för allvarlig och återkommande 
diskriminering.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden skapa en närmare koppling mellan 
förfarandet i artikel 6 och förfarandet i artikel 8.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På eget initiativ eller efter ansökan av 
berörda parter eller en medlemsstat, bör 
kommissionen när som helst kunna inleda 
en extern utredning av restriktivt 
upphandlingsbruk som påstås förekomma i 
ett tredjeland. I denna ska det särskilt 
beaktas om kommissionen godkänt ett 

(20) På eget initiativ eller efter ansökan av 
berörda parter eller en medlemsstat, bör 
kommissionen när som helst kunna inleda 
en extern utredning av restriktivt 
upphandlingsbruk som påstås förekomma i 
ett tredjeland. Dessa utredningsförfaranden 
bör inte påverka tillämpningen av rådets 
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antal planerade uteslutningar avseende 
ett tredjeland i enlighet med artikel 6.2 i 
denna förordning. Dessa 
utredningsförfaranden bör inte påverka 
tillämpningen av rådets förordning (EG) 
nr 3286/94 av den 22 december 1994 om 
fastställande av gemenskapsförfaranden på 
den gemensamma handelspolitikens 
område i syfte att säkerställa 
gemenskapens rättigheter enligt 
internationella handelsregler, särskilt regler 
som fastställts av 
Världshandelsorganisationen (WTO).

förordning (EG) nr 3286/94 av 
den 22 december 1994 om fastställande av 
gemenskapsförfaranden på den 
gemensamma handelspolitikens område i 
syfte att säkerställa gemenskapens 
rättigheter enligt internationella 
handelsregler, särskilt regler som fastställts 
av Världshandelsorganisationen (WTO).

Or. en

Motivering

Anpassning av bestämmelserna för att skapa en närmare koppling mellan förfarandet i 
artikel 6 och förfarandet i artikel 8.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om samrådet med det berörda landet 
inte leder till att möjligheterna att delta i 
upphandling förbättras i tillräcklig 
utsträckning för ekonomiska aktörer, varor 
och tjänster från EU, bör kommissionen 
vidta lämpliga restriktiva åtgärder.

(22) Om samrådet med det berörda landet 
inte leder till att möjligheterna att delta i 
upphandling förbättras i tillräcklig 
utsträckning för ekonomiska aktörer, varor 
och tjänster från EU inom rimlig tid eller 
om de avhjälpande/korrigerande åtgärder 
som det berörda tredjelandet vidtagit inte 
anses vara tillfredsställande, bör 
kommissionen vidta lämpliga restriktiva 
åtgärder

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden undvika ett ändlöst samrådsförfarande (och 
anpassa skälet till strykningen av tredje stycket i artikel 9.3).
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Sådana åtgärder kan bestå i att vissa 
varor och tjänster från det berörda 
tredjelandet utesluts vid offentlig 
upphandling i Europeiska unionen, eller att 
anbud med varor eller tjänster med 
ursprung i det landet blir föremål för ett 
obligatoriskt prispåslag. För att undvika att 
dessa åtgärder kringgås kan det också vara 
nödvändigt att utesluta vissa 
utlandskontrollerade eller utlandsägda 
juridiska personer som är etablerade i 
Europeiska unionen, men som inte idkar 
faktisk affärsverksamhet i sådan 
utsträckning att den har en direkt och 
verklig koppling till den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Lämpliga 
åtgärder bör stå i proportion till det 
restriktiva upphandlingsbruk som de är 
riktade mot.

(23) Sådana åtgärder kan bestå i att vissa 
varor och tjänster från det berörda 
tredjelandet utesluts vid offentlig 
upphandling i Europeiska unionen, eller att 
anbud med varor eller tjänster med 
ursprung i det landet blir föremål för ett 
obligatoriskt prispåslag. För att undvika att 
dessa åtgärder kringgås kan det också vara 
nödvändigt att utesluta vissa 
utlandskontrollerade eller utlandsägda 
juridiska personer som är etablerade i 
Europeiska unionen, men som inte idkar 
faktisk affärsverksamhet i sådan 
utsträckning att den har en direkt och 
verklig koppling till den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Lämpliga 
åtgärder bör stå i proportion till det 
restriktiva upphandlingsbruk som de är 
riktade mot och bör tillämpas under högst 
fem år.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden begränsa den obligatoriska uteslutningen av 
vissa varor och tjänster från tredjeländer till högst fem år.

Ändringsförslag 7

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 

Det är lämpligt att likställa varor och 
tjänster från de minst utvecklade länder 
som omfattas av ordningen ”Allt utom 
vapen” samt varor och tjänster från 
utvecklingsländer som anses vara sårbara 
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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.

på grund av bristande diversifiering och 
otillräcklig integration i det 
internationella handelssystemet enligt 
bilagorna IV respektive VII till
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012 om 
tillämpning av det allmänna 
preferenssystemet med varor och tjänster 
från unionen, mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål för att främja 
den ekonomiska tillväxten i 
utvecklingsländer och deras integration i 
den globala värdekedjan, vilket utgör 
grunden för unionens upprättande av ett 
allmänt preferenssystem enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden undanta de minst utvecklade länderna och 
potentiella förmånsländer inom den särskilda stimulansordningen från förordningen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Kommissionen bör åtminstone vart 
tredje år rapportera om tillämpningen av 
denna förordning.

(30) Kommissionen bör åtminstone vart 
tredje år rapportera om tillämpningen av 
denna förordning. I sin rapport bör 
kommissionen utvärdera hur 
förordningen fungerar samt de framsteg 
som gjorts för att uppnå en ömsesidigt 
öppen marknad för offentlig upphandling.
Kommissionen bör, tillsammans med den 
andra rapporten om tillämpningen av 
denna förordning som ska lämnas in
senast sex år efter förordningens 
ikraftträdande, antingen lämna ett förslag 
på hur förordningen kan förbättras eller 
ange varför kommissionen anser att 
förordningen inte behöver ändras. Om 



PE516.711v02-00 12/33 PR\1001084SV.doc

SV

kommissionen varken lämnar något 
förslag eller anger varför förordningen 
inte behöver ändras bör denna förordning 
upphöra att gälla.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden införa en översynsklausul.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om tillträde för tredjelands 
varor och tjänster vid upphandlande 
EU-myndigheters/enheters tilldelning av 
kontrakt för utförande av 
byggentreprenad(er), leverans av varor och 
tillhandahållande av tjänster, och inrättas 
förfaranden för att stödja förhandlingar om 
tillträde för unionens varor och tjänster till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling.

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om tillträde för tredjelands 
varor och tjänster vid upphandlande 
EU-myndigheters/enheters tilldelning av
kontrakt för utförande av 
byggentreprenad(er), leverans av varor och 
tillhandahållande av tjänster, och inrättas 
förfaranden för att stödja förhandlingar om 
tillträde för unionens varor och tjänster till 
tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling. Medlemsstaterna eller deras 
upphandlande myndigheter/enheter får 
endast begränsa tillträdet för varor och 
tjänster från tredjeländer till sina 
upphandlingsförfaranden genom åtgärder 
som föreskrivs i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) leverantör: alla fysiska eller juridiska (a) ekonomisk aktör: alla fysiska eller 
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personer som erbjuder varor på marknaden. juridiska personer eller offentliga enheter 
eller grupper av sådana personer och/eller 
enheter som erbjuder sig att utföra
byggentreprenad(er), leverera varor eller 
tillhandahålla tjänster på marknaden.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 11

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.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomisk aktör: såväl 
tjänsteleverantör som tjänsteproducent,

utgår

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 13

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 Europaparlamentets ståndpunkt i förhandlingarna om direktivet om offentlig 
upphandling.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) obligatoriskt prispåslag: skyldighet för 
de upphandlande myndigheterna/enheterna 
att – med vissa undantag – höja priset på de 
tjänster och/eller varor med ursprung i 
vissa tredjeländer som har erbjudits i 
upphandlingsförfaranden.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering
Berör inte den svenska versionen.



PR\1001084SV.doc 15/33 PE516.711v02-00

SV

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) avsaknad av väsentlig ömsesidighet: 
anses föreligga när restriktiva 
upphandlingsåtgärder gör att unionens 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster 
utsätts för allvarlig och återkommande 
diskriminering. I sådana fall ska 
kommissionen undersöka i vilken mån det 
berörda landets lagstiftning om offentlig 
upphandling säkerställer öppenhet enligt
internationella standarder inom offentlig 
upphandling och utesluter all
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen samt i
vilken mån offentliga myndigheter 
och/eller enskilda upphandlande enheter 
tillämpar eller inför diskriminering av
varor, tjänster och ekonomiska aktörer
från unionen.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En varas ursprung ska fastställas i 
enlighet med artiklarna 22–26 i
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen18.

1. En varas ursprung ska fastställas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr xxxx/yyyy av 
den…. om fastställande av en tullkodex 
för unionen1 x.

__________________ __________________
18 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

1 x 2012/0027(COD).



PE516.711v02-00 16/33 PR\1001084SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Förordning 2012/0027(COD) om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) 
håller för närvarande på att färdigställas och kommer att upphäva och ersätta 
förordning (EG) nr 450/2008 (Moderniserad tullkodex) samt förordning (EG) nr 2913/1992.
Omröstningen om förordningen bör äga rum i plenum i september och förordningen bör 
träda i kraft den 1.11.2013.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 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:

2. 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

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

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varor eller tjänster med ursprung i de 
minst utvecklade länder som förtecknas i 
bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008
ska behandlas som varor och tjänster som 
omfattas.

Varor eller tjänster med ursprung i de 
minst utvecklade länder som förtecknas i 
bilaga IV till förordning (EU) nr 978/2012 
eller i utvecklingsländer som anses vara 
sårbara på grund av bristande 
diversifiering och otillräcklig integration i 
det internationella handelssystemet i 
enlighet med bilaga VII till 
förordning (EU) nr 978/2012 ska 
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behandlas som varor och tjänster som 
omfattas.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden undanta de minst utvecklade länderna och 
potentiella förmånsländer inom den särskilda stimulansordningen från förordningen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av upphandlande 
myndigheter/enheter ska kommissionen
bedöma om den på följande villkor och för 
kontrakt med ett beräknat värde på minst 
5 000 000 euro (exklusive mervärdesskatt) 
från kontraktstilldelningsförfaranden ska 
utesluta anbud om varor och tjänster med 
ursprung utanför unionen, om värdet av 
varor och tjänster som inte omfattas 
överstiger 50 % av det totala värdet av 
anbudets varor och tjänster.

1. Om kommissionen inleder en extern 
upphandlingsutredning enligt artikel 8 
ska kommissionen, på begäran av 
upphandlande myndigheter/enheter och 
efter det att meddelandet om att 
utredningen inletts offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning,
bedöma om den på följande villkor och för 
kontrakt med ett beräknat värde på minst 
5 000 000 euro (exklusive mervärdesskatt) 
från kontraktstilldelningsförfaranden ska 
utesluta anbud om varor och tjänster med 
ursprung utanför unionen, om värdet av 
varor och tjänster som inte omfattas 
överstiger 50 % av det totala värdet av 
anbudets varor och tjänster.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden skapa en närmare koppling mellan 
förfarandet i artikel 6 och förfarandet i artikel 8.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) I förekommande fall, annan 
information som kommissionen anser 
vara användbar.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifterna ska lämnas inom åtta 
arbetsdagar, räknat från den första 
arbetsdagen efter den dag som den mottar 
begäran om ytterligare uppgifter. Om 
kommissionen inte erhåller några uppgifter 
under denna period, ska perioden som 
anges i punkt 3 förlängas tills 
kommissionen erhåller de begärda 
uppgifterna.

Uppgifterna ska lämnas inom åtta 
kalenderdagar, räknat från den första 
kalenderdagen efter den dag som den 
mottar begäran om ytterligare uppgifter.
Om kommissionen inte erhåller några 
uppgifter under denna period, ska perioden 
som anges i punkt 3 förlängas tills 
kommissionen erhåller de begärda 
uppgifterna.

Or. en

Motivering

Föredraganden vill säkerställa en konsekvent användning av termen ”kalenderdagar” genom 
hela förslaget i stället för en omväxlande användning av ”dagar”, ”kalenderdagar” och 
”arbetsdagar”.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För kontrakt som avses i punkt 1 ska 3. För kontrakt som avses i punkt 1 ska 
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kommissionen anta en genomförandeakt 
om godkännandet av den planerade 
uteslutningen, senast inom två månader
räknat från den dag som den mottar 
anmälan. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 17.2. 
Tidsfristen kan dock förlängas en gång 
med högst två månader i vederbörligen 
berättigade fall, särskilt om uppgifterna i 
anmälan eller de bifogade dokumenten är 
ofullständiga eller oriktiga eller om de 
redovisade förhållandena förändras 
väsentligt. Uteslutningen ska anses ha 
avvisats av kommissionen, om 
kommissionen i slutet av denna 
tvåmånadersperiod eller den förlängda 
perioden inte har fattat något beslut om att 
godkänna eller avvisa den.

kommissionen anta en genomförandeakt 
om godkännandet av den planerade 
uteslutningen, senast inom en månad
räknat från den kalenderdag som den 
mottar anmälan. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 17.2. 
Tidsfristen kan dock förlängas en gång 
med högst en månad i vederbörligen 
berättigade fall, särskilt om uppgifterna i 
anmälan eller de bifogade dokumenten är 
ofullständiga eller oriktiga eller om de 
redovisade förhållandena förändras 
väsentligt. Uteslutningen ska anses ha 
avvisats av kommissionen, om 
kommissionen i slutet av denna månad
eller den förlängda perioden inte har fattat 
något beslut om att godkänna eller avvisa 
den.

Or. en

Motivering

Föredraganden vill säkerställa en konsekvent användning av termen ”kalenderdagar” genom 
hela förslaget i stället för en omväxlande användning av ”dagar”, ”kalenderdagar” och 
”arbetsdagar”. Dessutom vill föredraganden förkorta förfarandet genom hela förslaget för 
att få ett snabbare skydd.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av led b ska väsentlig 
ömsesidighet anses saknas, om restriktiva 
upphandlingsåtgärder gör att ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från EU utsätts 
för allvarlig och återkommande 
diskriminering.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta stycke ersätts av nya led ea i artikel 2.2.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När kommissionen bedömer huruvida 
väsentlig ömsesidighet saknas, ska den 
undersöka följande:

utgår

(a) I vilken mån det berörda landets 
lagstiftning om offentlig upphandling 
säkerställer öppenhet enligt 
internationella standarder inom offentlig 
upphandling och utesluter all 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.
(b) I vilken mån offentliga myndigheter 
och/eller enskilda upphandlande enheter 
tillämpar eller inför diskriminering av 
varor, tjänster och ekonomiska aktörer 
från unionen.

Or. en

Motivering

Detta stycke ersätts av nya led ea i artikel 2.2.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Punkt 1 ska inte gälla, om kommissionen 
har antagit en genomförandeakt om 
tillfälligt marknadstillträde för varor och 
tjänster från ett land som för ingående
förhandlingar med unionen enligt 

8. Punkt 1 ska inte gälla, om kommissionen 
har antagit en genomförandeakt om 
tillfälligt marknadstillträde för varor och 
tjänster från ett land som för förhandlingar 
med unionen enligt artikel 9.4.
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artikel 9.4.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen anser det vara i 
unionens intresse, får den när som helst –
på eget initiativ eller efter ansökan av 
berörda parter eller en medlemsstat –
inleda en extern upphandlingsutredning om 
påstådda restriktiva upphandlingsåtgärder.

1. Kommissionen får när som helst – på 
eget initiativ eller efter ansökan av berörda 
parter, upphandlande myndighet/enhet 
eller en medlemsstat – inleda en extern 
upphandlingsutredning om påstådda 
restriktiva upphandlingsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utredningen enligt punkt 1 ska baseras 
på de kriterier som föreskrivs i artikel 6.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionens bedömning av om det 
berörda tredjelandet tillämpar restriktiva 
upphandlingsåtgärder ska baseras på de 

3. Kommissionens bedömning av om det 
berörda tredjelandet tillämpar restriktiva 
upphandlingsåtgärder ska baseras på de 
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berörda parternas och medlemsstaternas 
lämnade uppgifter och/eller på uppgifter 
som kommissionen inhämtat under sin 
utredning och ska slutföras inom 
nio månader efter det att utredningen har 
inletts. I vederbörligen motiverade fall kan 
denna period förlängas med tre månader.

berörda parternas och medlemsstaternas 
lämnade uppgifter och/eller på uppgifter 
som kommissionen inhämtat under sin 
utredning och ska slutföras inom 
sex månader efter det att utredningen har 
inletts. I vederbörligen motiverade fall kan 
denna period förlängas med tre månader.

Or. en

Motivering

Föredraganden vill förkorta förfarandena genom hela förslaget för att få ett snabbare skydd.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de avhjälpande/korrigerande åtgärder 
som det berörda tredjelandet vidtagit är 
upphävda, avbrutna eller felaktigt 
genomförda, får kommissionen

Om de avhjälpande/korrigerande åtgärder 
som det berörda tredjelandet vidtagit är 
upphävda, avbrutna eller felaktigt 
genomförda, får kommissionen enligt 
artikel 10 anta genomförandeakter för att 
begränsa tillträdet för varor och tjänster 
med ursprung i ett tredjeland.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden undvika ett ändlöst samrådsförfarande.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) fortsätta eller återuppta samrådet med 
det berörda tredjelandet, och/eller

utgår

Or. en
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Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden undvika ett ändlöst samrådsförfarande.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 3 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) enligt artikel 10 anta 
genomförandeakter för att begränsa 
tillträdet för varor och tjänster med 
ursprung i tredjeland.

utgår

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden undvika ett ändlöst samrådsförfarande.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det sedan samråd inletts förefaller 
lämpligast att åtgärda restriktivt 
upphandlingsbruk genom ett internationellt 
avtal, ska förhandlingar genomföras i 
enlighet med artiklarna 207 och 218 i 
EUF-fördraget. Om ett land för ingående
förhandlingar med Europeiska unionen om 
marknadstillträde inom offentlig 
upphandling, får kommissionen anta en 
genomförandeakt om att varor och tjänster 
från detta land inte får uteslutas från 
kontraktstilldelningsförfaranden i enlighet 
med artikel 6.

4. Om det sedan samråd inletts förefaller 
lämpligast att åtgärda restriktivt 
upphandlingsbruk genom ett internationellt 
avtal, ska förhandlingar genomföras i 
enlighet med artiklarna 207 och 218 i 
EUF-fördraget. Om ett land för 
förhandlingar med Europeiska unionen om 
marknadstillträde inom offentlig 
upphandling, får kommissionen anta en 
genomförandeakt om att varor och tjänster 
från detta land inte får uteslutas från 
kontraktstilldelningsförfaranden i enlighet 
med artikel 6.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om samråd med ett tredjeland inte leder 
till tillfredsställande resultat inom 
15 månader från den dag då samrådet 
inleddes med tredjelandet, ska 
kommissionen avsluta samrådet och 
överväga att i enlighet med artikel 10 anta 
genomförandeakter om att begränsa 
tillträdet för varor och tjänster med 
ursprung i ett tredjeland.

6. Om samråd med ett tredjeland inte leder 
till tillfredsställande resultat inom 
12 månader från den kalenderdag då 
samrådet inleddes med tredjelandet, ska 
kommissionen avsluta samrådet och 
överväga att i enlighet med artikel 10 anta 
genomförandeakter om att begränsa 
tillträdet för varor och tjänster med 
ursprung i ett tredjeland.

Or. en

Motivering

Föredraganden vill förkorta förfarandena genom hela förslaget för att få ett snabbare skydd.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att tillfälligt 
begränsa tillträdet för varor och tjänster 
som inte omfattas och med ursprung i ett 
tredjeland, om det vid en utredning enligt 
artikel 8 – och efter förfarandet enligt 
artikel 9 – framkommer att restriktiva 
upphandlingsåtgärder som tredjelandet 
infört eller tillämpar medför avsaknad av 
en väsentligen ömsesidig öppen marknad 
mellan unionen och tredjelandet enligt 
artikel 6. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 17.2.

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att tillfälligt, i högst 
fem år, begränsa tillträdet för varor och 
tjänster som inte omfattas och med 
ursprung i ett tredjeland, om det vid en 
utredning enligt artikel 8 – och efter 
förfarandet enligt artikel 9 – framkommer 
att restriktiva upphandlingsåtgärder som 
tredjelandet infört eller tillämpar medför 
avsaknad av en väsentligen ömsesidig 
öppen marknad mellan unionen och 
tredjelandet enligt artikel 6. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 17.2.

Or. en
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Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden begränsa uteslutningen av vissa varor och 
tjänster från tredjeländer till högst fem år.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de åtgärder som antas enligt 
artikel 9.4 och artikel 10 under tiden inte 
har uppskjutits eller upphävts ska de 
upphöra att gälla fem år efter 
ikraftträdandet.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden begränsa den obligatoriska uteslutningen av 
vissa varor och tjänster från tredjeländer till högst fem år.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter/enheter får 
besluta att vid upphandling inte tillämpa
åtgärderna enligt artikel 10, om

1. Upphandlande myndigheter/enheter får 
begära att kommissionen vid upphandling 
inte tillämpar åtgärderna enligt artikel 10, 
om

Or. en

Motivering

Denna ändring behövs på grund av den närmare kopplingen mellan artikel 6 och artikel 8 
och respektive ändringar i dem.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Begäran ska anses ha avvisats av 
kommissionen, om kommissionen efter 
15 kalenderdagar inte har fattat något 
beslut om att godkänna eller avvisa den. I 
undantagsfall får denna tidsfrist 
förlängas med ytterligare högst 
fem kalenderdagar.

Or. en

Motivering

Denna ändring behövs på grund av den närmare kopplingen mellan artikel 6 och artikel 8 
och respektive ändringar i dem.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en upphandlande myndighet/enhet 
planerar att inte tillämpa åtgärder som 
antagits enligt artikel 10 i denna förordning 
eller som återupptagits enligt artikel 11, 
ska den uppge detta i det meddelande om
upphandling som den ska offentliggöra i 
enlighet med artikel 35 i 
direktiv 2004/18/EG eller artikel 42 i 
direktiv 2004/17/EG. Den ska anmäla 
detta till kommissionen inom 
tio kalenderdagar efter offentliggörandet 
av meddelandet om upphandling.

2. När en upphandlande myndighet/enhet 
planerar att inte tillämpa åtgärder som 
antagits enligt artikel 10 i denna förordning 
eller som återupptagits enligt artikel 11, 
ska den uppge detta i det meddelande om 
upphandling som den ska offentliggöra i 
enlighet med artikel 35 i 
direktiv 2004/18/EG eller artikel 42 i 
direktiv 2004/17/EG.

Or. en

Motivering

Denna ändring behövs på grund av den närmare kopplingen mellan artikel 6 och artikel 8 
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och respektive ändringar i dem.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska skickas elektroniskt med 
användning av ett standardformulär.
Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som fastställer 
standardformulären för meddelanden om 
upphandling och anmälan i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 17.3.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som fastställer 
standardformulären för meddelanden om 
upphandling i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 17.3.

Or. en

Motivering

Denna ändring behövs på grund av den närmare kopplingen mellan artikel 6 och artikel 8
och respektive ändringar i dem.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska innehålla följande 
uppgifter:

utgår

(a) Den upphandlande 
myndighetens/enhetens namn och 
kontaktuppgifter.
(b) En beskrivning av kontraktets 
ändamål.
(c) Ursprunget för de ekonomiska aktörer, 
varor och/eller tjänster som ska tillåtas.
(d) Grundvalen som beslutet att inte 
tillämpa restriktiva åtgärder bygger på, 
samt en detaljerad motivering till att 
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undantaget tillgrips.
(e) I förekommande fall, andra uppgifter 
som den upphandlande 
myndigheten/enheten finner lämpliga.

Or. en

Motivering

Denna ändring behövs på grund av den närmare kopplingen mellan artikel 6 och artikel 8 
och respektive ändringar i dem.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 14 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 14 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
kalenderdagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Föredraganden vill säkerställa en konsekvent användning av termen ”kalenderdagar” genom 
hela förslaget i stället för en omväxlande användning av ”dagar”, ”kalenderdagar” och 
”arbetsdagar”.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 1 januari 2017 och minst vart 
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.

Minst vart 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. När kommissionen 
lämnar sin andra rapport ska den till 
Europaparlamentet och rådet även lämna 
ett lagstiftningsförslag om ändring av 
förordningen eller i annat fall ange varför 
den anser att förordningen inte behöver 
ändras. Om kommissionen inte fullgör 
denna skyldighet ska förordningen 
upphöra att gälla två år efter inlämnandet 
av den andra rapporten.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag vill föredraganden införa en översynsklausul.
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MOTIVERING

Den 21 mars 2012 lade kommissionen fram det så kallade internationella
upphandlingsinitiativet: ett förslag till förordning om att begränsa tillträdet till EU:s marknad 
för offentlig upphandling för tredjeländer som inte erbjuder ömsesidigt tillträde till sina 
marknader.
Kommissionens målsättning är att stärka EU:s position i bilaterala handelsförhandlingar med 
tredjeländer om att öppna upp marknaderna för offentlig upphandling. Enligt artikel III:8 i det 
allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) och artikel XIII i det allmänna tjänstehandelsavtalet 
(Gats) är statlig upphandling undantagen från WTO:s huvudsakliga multilaterala discipliner.
Många tredjeländer drar sig för att öppna upp sina upphandlingsmarknader för internationell 
konkurrens över huvud taget, eller för att öppna upp sina marknader mer än vad de redan har 
gjort. Därför möts EU:s ekonomiska aktörer av begränsande upphandlingsförfaranden i 
många av unionens handelspartner.

Utöver de pågående handelsförhandlingarna med viktiga handelspartner (t.ex. 
Förenta staterna, Kanada, Japan eller Indien) och de åtaganden som gjorts av femton parter i 
det plurilaterala avtalet om offentlig upphandling1 – som reviderats och väntar på att 
godkännas av rådet och parlamentet – är förslaget till förordning tänkt att komplettera EU:s 
pågående arbete med att öppna upp marknaderna för offentlig upphandling för EU-företag i 
tredjeländer.

Öppna upp marknaderna för offentlig upphandling

Det tycks finnas en allt större kontrast mellan å ena sidan den juridiska öppenheten på EU:s 
marknader för offentlig upphandling, EU:s ambitioner och intressen på området, och å andra 
sidan de restriktiva förfarandena hos viktiga handelspartner.

EU:s marknad för offentlig upphandling är rättsligt sett till stor del öppen för internationell 
konkurrens, vilket återspeglar EU:s åtagande om fri handel. Enligt kommissionen2 beräknas 
EU:s offentliga upphandlingar utgöra 15–20 % av EU:s BNP samtidigt som 85 % av de 
europeiska marknaderna är öppna för internationell konkurrens, vilket motsvarar ett värde på
352 miljarder euro. Detta kan jämföras med Förenta staterna där 32 % av marknaderna är 
öppna för internationell konkurrens, motsvarande 178 miljarder euro, och med Japan där 28 % 
av marknaderna är öppna för internationell konkurrens, motsvarande 27 miljarder euro. Vissa 
experter hävdar dock – vilket beskrivs i parlamentets detaljerade utvärdering av 
kommissionens konsekvensbedömning3 – att kommissionen kan ha räknat fel i fråga om den 
relativa öppenheten på EU:s upphandlingsmarknader i sin konsekvensbedömning i förslaget.
De hävdar att fokus i stället borde ha legat på den faktiska öppenheten, beräknat i form av 
marknadsandel. Här bör det noteras att marknadsandelen beror på många olika faktorer, t.ex. 
marknadens storlek, språkliga hinder och teknologi (inklusive specialisering), och att andra 
                                               
1 Dessa är Armenien, Kanada, EU avseende dess 28 medlemsstater, Hongkong, Island, Israel, Japan, Korea, 
Liechtenstein, Norge, Singapore, Schweiz, Taiwan, Förenta staterna, Nederländerna för Arubas räkning.
2 Källa: Europeiska kommissionens pressmeddelande: ”External public procurement initiative – Frequently 
Asked Questions”, 21 mars 2012.
3 Källa: ”Third countries' reciprocal access to EU public procurement – detailed appraisal by the EP Impact 
Assessment Unit of the European Commission's Impact Assessment”, juni 2013.
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bestämningsfaktorer för komparativa fördelar påverkar importens marknadsandel, men även 
på vilket sätt utländska företag deltar på EU:s upphandlingsmarknad, dvs. om utländska 
dotterbolag deltar på marknaderna för offentlig upphandling. Denna är relativt hög i EU 
(indirekt marknadsandel).

Generellt sett utgör marknaderna för offentlig upphandling ett starkt offensivt intresse för EU 
i handelsförhandlingar med tredjeländer, eftersom många av EU:s företag är mycket 
konkurrenskraftiga inom många olika sektorer.

Det har blivit uppenbart att många tredjeländer drar sig för att öppna upp sina 
upphandlingsmarknader för EU:s företag. Vidare har kommissionen observerat att 
tredjeländer på senare år har vidtagit allt fler protektionistiska åtgärder, vilket faktiskt eller 
rättsligt begränsar tillgången till deras respektive marknader för offentlig upphandling. Detta 
omfattar protektionistiska krav, t.ex. villkor i form av tekniköverföringar för tilldelning av
offentliga kontrakt, eller krav på lokalt innehåll.

Hittills har EU endast i begränsad omfattning lyckats öppna upp marknaderna för offentlig 
upphandling genom handelsavtal. Endast ett fåtal länder har undertecknat det allmänna 
upphandlingsavtalet. Flera stora framväxande ekonomier, t.ex. Indien, Brasilien och Kina,
visar inte något större intresse för att ansluta sig till det allmänna handelsavtalet inom den 
närmaste framtiden. Trots omarbetningen av det allmänna upphandlingsavtalet innehåller det 
fortfarande en rad olika undantag och omfattar inte systematiskt alla myndighetsnivåer. EU:s 
bilaterala frihandelsavtal med tredjeländer innehåller ofta även undantag för europeiska 
företags tillträde till marknader för offentlig upphandling. Med tanke på att EU:s marknader 
för offentlig upphandling till stor del är öppna för utländska anbudsgivare har det visat sig 
vara svårt för kommissionen att i handelsförhandlingar få tredjeländer att göra några 
åtaganden på området.

Krävs det åtgärder på EU-nivå?

Förslaget att begränsa tillträdet till EU:s marknader för tredjeländer som inte deltar i 
handelsförhandlingar med EU syftar till att stärka EU:s position i handelsförhandlingar med 
tredjeländer om att öppna upp deras marknader för offentlig upphandling. Detta kan ske helt i 
enlighet med WTO-rätten eftersom offentlig upphandling inte omfattas av WTO:s 
multilaterala avtal. Eftersom EU skulle ha möjlighet att tillfälligt och delvis stänga sina 
upphandlingsmarknader för företag från tredjeländer som tillämpar restriktiva 
upphandlingsåtgärder anser kommissionen att detta bör ge tredjeländer incitament att inleda 
förhandlingar med EU i frågan.

Tillträdet till marknaden för offentlig upphandling för företag från tredjeländer är den del av 
EU:s gemensamma handelspolitik som omfattas av unionens exklusiva behörighet. Det finns 
för närvarande endast två specifika fall där EU har begränsat tillträdet genom att ge 
medlemsstaterna (eller deras upphandlande enheter) möjlighet att avslå anbud från 
tredjeländer. Inom t.ex. telekommunikation, posttjänster, vatten och energi ger 
direktiv 2004/17/EG upphandlande enheter möjlighet att, vid likvärdiga anbud, utestänga
utländska varor som inte omfattas av EU:s internationella åtaganden från anbudsförfarandet 
eller ge företräde för europeiska anbudsgivare och anbud som omfattas av EU:s 
internationella åtaganden. I ett av skälen i försvarsupphandlingsdirektivet (2009/81/EG) anges 
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det att medlemsstaterna på försvarsområdet har befogenhet att avgöra om deras upphandlande 
myndigheter får tillåta anbud från tredjeländer eller inte.

Ekonomiska aktörer från tredjeländer som tillämpar viktiga begränsningar eller villkor för 
tillträde till deras marknader för offentlig upphandling, och därför inte erbjuder ömsesidigt 
tillträde, deltar allt oftare i EU:s offentliga upphandlingar. Detta har gjort att vissa 
medlemsstater har vidtagit ensidiga åtgärder för att begränsa tillträdet för ekonomiska aktörer
från tredjeländer med vilka EU inte har undertecknat några åtaganden om marknadstillträde.
Nationella eller regionala åtgärder som begränsar tredjeländers tillträde till marknaderna för 
offentlig upphandling kommer troligen att undergräva principen om enhetlighet i den 
gemensamma handelspolitiken och strida mot unionens exklusiva behörighet på området 
enligt artikel 3.1 e i EUF-fördraget.

Dessutom har EU inom ramen för ett antal handelsavtal kommit överens med tredjeländer om 
en uttrycklig reservation för marknadstillträde från EU:s sida. Kommissionen hävdar att dessa 
reservationer av rättsliga tydlighets- och öppenhetsskäl måste införlivas i EU-rätten. De 
upphandlande myndigheterna måste tydligt ange eventuella begränsningar som måste 
godkännas av kommissionen för att garantera en enhetlig gemensam handelspolitik och en 
enhetlig tillämpning av denna. Instrumentet innehåller en rättslig grund att anta 
genomförandeakter som införlivar dessa marknadsbegränsningar och därmed ökar öppenheten 
på marknaderna för offentlig upphandling.

Förbättringar av förslaget till förordning

Förslaget har lagts fram av kommissionsledamot Michel Barnier och kommissionsledamot 
Karel De Gucht gemensamt. De har båda uppgett att de är övertygade om att unionen behöver 
ett sådant instrument.

Reaktionerna i rådet har dock varit blandade. Det finns ett block av medlemsstater som stöder
förslaget och ett lika betydelsefullt block av medlemsstater som inte ser något behov av 
åtgärder och som vänder sig mot idén eftersom de anser att instrumentet är en protektionistisk 
åtgärd som skulle kunna få negativa återverkningar på världshandeln (framförallt i form av 
vedergällningsåtgärder från mäktiga tredjeländer). Rådet har tyvärr inte kunnat bryta dödläget 
och föra diskussionerna framåt när det gäller förslagets innehåll. Föredraganden skulle vilja 
föreslå ett par ändringsförslag som skulle kunna bidra till att överbrygga klyftan mellan hårda 
motståndare och starka förespråkare av förslaget:

Bedöma dess konsekvenser och se över instrumentet: Föredragaren anser att det inte har lagts 
fram något underbyggt svar på frågan om huruvida förordningen kommer att bidra till att 
ytterligare öppna upp marknaderna för offentlig upphandling eller vara ett protektionistiskt 
instrument. Men att avfärda instrumentet i sin helhet vore ändå en tveksam åtgärd. Därför 
föreslår föredraganden att man för in en översynsklausul som ålägger kommissionen att 
undersöka konsekvenserna av förordningen efter det att den har trätt i kraft och tillämpats 
under några år, och se över den i enlighet med detta. Av samma skäl föreslår föredraganden 
att alla restriktiva åtgärder som vidtas begränsas till högst fem år genom en genomförandeakt 
(som liknar bestämmelserna i EU:s handelspolitiska skyddslagstiftning) för att undvika att 
dessa åtgärder leder till en permanent stängning av marknaden.
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Skydda principen om enhetlighet i den gemensamma handelspolitiken: Som nämnts ovan kan 
leverantörer av vissa varor och tjänster från tredjeländer enligt artiklarna 58 och 59 i 
direktiv 2004/17/EG utestängas från marknaderna för offentlig upphandling. Dessa 
bestämmelser bör upphöra att gälla när förordningen träder i kraft. Dessutom finns det 
nationella och/eller regionala bestämmelser i olika medlemsstater. För att förhindra en 
snedvridning av den inre marknaden och samtidigt se till att den gemensamma 
handelspolitiken stärker EU:s position bör det i förordningen tydligt anges att 
medlemsstaterna eller deras upphandlande myndigheter inte får begränsa tillträdet för varor 
och tjänster från tredjeländer på andra sätt än dem som anges i förordningen.

Undvika en uppsplittring av den inre marknaden: Det finns en risk för att artikel 6 i 
kommissionens förslag kommer att leda till en uppsplittring av den inre marknaden, där en 
upphandlande myndighet i en medlemsstat kan begära att få utestänga en viss utländsk 
anbudsgivare på grundval av artikeln, medan samma anbudsgivare kan konkurrera om ett 
liknande projekt med andra företag i en annan medlemsstat. Därför bör det klargöras att 
upphandlande myndigheter endast får vidta åtgärder för att begära åtgärder för att begränsa 
vissa tredjeländers tillträde till deras marknad för offentlig upphandling om kommissionen har 
beslutat att inleda en utredning om bristen på väsentlig ömsesidighet från det berörda 
tredjelandets sida. Av samma skäl får upphandlande myndigheter inte kunna använda 
undantagen i artikel 13 för att undvika att tillämpa de åtgärder som unionen vidtagit utan att 
noggrant övervakas av kommissionen. Det behövs en mekanism som ger kommissionen 
möjlighet att förbjuda en upphandlande myndighet att åberopa ett undantag om det inte är 
ordentligt befogat.

Undvika att skada utvecklingsländer: Det finns en risk för att utvecklingsländer skulle kunna 
bli oavsiktliga offer för detta instrument, eftersom vissa utvecklingsländer på grund av sin 
ekonomiska situation fortfarande inte har möjlighet att öppna upp sina marknader för offentlig 
upphandling. De minst utvecklade länderna är redan undantagna från förordningens 
tillämpningsområde. Föredraganden föreslår att undantaget utökas så att fler
utvecklingsländer inte omfattas av instrumentet. För att garantera samstämmigheten med EU:s 
övergripande handelspolitik bör man utgå från EU:s befintliga handelslagstiftning när man 
definierar EU:s handelsförbindelser med dessa länder. Här utgör förordningen om det 
allmänna preferenssystemet en heltäckande och nyanserad ram1. Samtidigt som det vore 
kontraproduktivt för förslagets syfte att undanta alla länder som (ännu) inte är utvecklade 
ekonomier från förordningens tillämpningsområde, krävs det ytterligare distinktion:
utvecklingsländer, som anses vara sårbara på grund av bristande diversifiering och otillräcklig 
integration i det internationella handelssystemet, bör också undantas från instrumentets 
tillämpningsområde.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det 
allmänna preferenssystemet.


