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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Fördragens hälsobestämmelser 
underutnyttjas fortfarande i hög grad när 
det gäller de mål som de avsåg att uppnå. 
Denna förordning bör därför syfta till att 
på bästa möjliga sätt utnyttja sådana 
hälsobestämmelser för att visa på styrkan 
i unionens hälsopolitik samtidigt som en 
väl fungerande inre marknad bibehålls i 
händelse av att allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa uppstår.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Mot bakgrund av de lärdomar som 
dragits under den pågående covid-19-
pandemin och för att underlätta tillräckliga 
och unionsomfattande åtgärder för 
beredskap och insatser mot alla 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa, behöver den rättsliga ramen för 
epidemiologisk övervakning, monitorering, 
tidig varning och bekämpning vid 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa, som fastställs i beslut nr 
1082/2013/EU, breddas med avseende på 
ytterligare rapporteringskrav, analyser av 
indikatorer för hälso- och sjukvårdssystem 

(2) Mot bakgrund av de lärdomar som 
dragits under den pågående covid-19-
pandemin och för att underlätta tillräckliga 
och unionsomfattande åtgärder för 
beredskap och insatser mot alla 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa, inklusive zoonotiskt relaterade hot, 
behöver den rättsliga ramen för 
epidemiologisk övervakning, monitorering, 
tidig varning och bekämpning vid 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa, som fastställs i beslut nr 
1082/2013/EU, breddas med avseende på 
ytterligare rapporteringskrav, analyser av 
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och samarbetet mellan medlemsstaterna 
och Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC). För att säkerställa effektiva 
insatser från unionens sida vid nya 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa bör dessutom den rättsliga ramen 
göra det möjligt att omedelbart anta 
falldefinitioner för övervakning av nya hot 
och inrätta ett nätverk av EU-
referenslaboratorier och ett nätverk för att 
stödja monitorering av sjukdomsutbrott 
som är relevanta för ämnen av mänskligt 
ursprung. Kapaciteten för kontaktspårning 
bör stärkas genom inrättandet av ett 
automatiserat system med hjälp av modern 
teknik.

indikatorer för hälso- och sjukvårdssystem 
och samarbetet mellan medlemsstaterna 
och Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC). För att säkerställa snabbt 
samordnade och effektiva insatser från 
unionens sida vid nya gränsöverskridande 
hot mot människors hälsa bör dessutom 
den rättsliga ramen göra det möjligt att 
omedelbart anta falldefinitioner för 
övervakning av nya hot och inrätta ett 
nätverk av EU-referenslaboratorier och ett 
nätverk för att stödja monitorering av 
sjukdomsutbrott som är relevanta för 
ämnen av mänskligt och animaliskt 
ursprung. Kapaciteten för kontaktspårning 
bör stärkas genom inrättandet av ett 
automatiserat system med hjälp av modern 
teknik, utan att det påverkar skyddet av 
personuppgifter. Med beaktande av 
erfarenheterna från covid-19-pandemin 
bör den rättsliga ram som föreskrivs i 
denna förordning utgöra grunden för att 
säkerställa resiliens i försörjningskedjan 
när det gäller kritiska läkemedel.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Denna förordning bör gälla utan att 
det påverkar tillämpningen av andra 
bindande bestämmelser om specifik 
verksamhet, eller kvalitets- och 
säkerhetsnormer för vissa varor, som 
föreskriver särskilda skyldigheter och 
verktyg för monitorering, tidig varning och 
bekämpning vid specifika 
gränsöverskridande hot. Dessa 
bestämmelser innefattar särskilt tillämplig 
unionslagstiftning avseende gemensamma 
säkerhetsfrågor på folkhälsoområdet, vilket 
omfattar varor som läkemedelsprodukter, 
medicintekniska produkter och livsmedel, 
ämnen av mänskligt ursprung (blod, 

(5) Denna förordning bör gälla utan att 
det påverkar tillämpningen av andra 
bindande bestämmelser om specifik 
verksamhet, eller kvalitets- och 
säkerhetsnormer för vissa varor, som 
föreskriver särskilda skyldigheter och 
verktyg för monitorering, tidig varning och 
bekämpning vid specifika 
gränsöverskridande hot. Dessa 
bestämmelser innefattar särskilt tillämplig 
unionslagstiftning avseende gemensamma 
säkerhetsfrågor på folkhälsoområdet, vilket 
omfattar varor som läkemedelsprodukter, 
medicintekniska produkter, personlig 
skyddsutrustning och livsmedel, ämnen av 
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vävnader och celler, organ) samt 
exponering för joniserande strålning.

mänskligt ursprung (blod, vävnader och 
celler, organ) samt exponering för 
joniserande strålning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Skyddet av människors hälsa är en 
fråga som berör många av unionens 
strategier och verksamheter. I syfte att 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 
människor och undvika överlappande 
verksamheter, dubbelarbete eller 
motstridiga åtgärder bör kommissionen, i 
samverkan med medlemsstaterna, 
säkerställa samordning och 
informationsutbyte mellan de mekanismer 
och strukturer som inrättas enligt denna 
förordning och andra mekanismer och 
strukturer som inrättats på unionsnivå och 
enligt Euratomfördraget vars verksamheter 
har betydelse för beredskaps- och 
insatsplanering, monitorering, tidig varning 
och bekämpning vid allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa. Kommissionen bör särskilt 
säkerställa att relevant information från de 
olika systemen för tidig varning och 
information på unionsnivå och enligt 
Euratomfördraget samlas in och sprids till 
medlemsstaterna genom det system för 
tidig varning och reaktion (nedan kallat 
EWRS) som inrättades genom beslut nr 
2119/98/EG.

(6) Skyddet av människors hälsa är en 
fråga som berör många av unionens 
strategier och verksamheter. I syfte att 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 
människor och undvika överlappande 
verksamheter, dubbelarbete eller 
motstridiga åtgärder bör kommissionen, i 
samverkan med medlemsstaterna samt i 
nära dialog med näringslivet och aktörer 
inom leveranskedjan, säkerställa 
samordning och informationsutbyte mellan 
de mekanismer och strukturer som inrättas 
enligt denna förordning och andra 
mekanismer och strukturer som inrättats på 
unionsnivå och enligt Euratomfördraget 
vars verksamheter har betydelse för 
beredskaps- och insatsplanering, 
monitorering, tidig varning och 
bekämpning vid allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa. Kommissionen bör särskilt 
säkerställa att relevant information från de 
olika systemen för tidig varning och 
information på unionsnivå och enligt 
Euratomfördraget samlas in och sprids till 
medlemsstaterna genom det system för 
tidig varning och reaktion (nedan kallat 
EWRS) som inrättades genom beslut nr 
2119/98/EG.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Med utgångspunkt i 
erfarenheterna från covid-19-pandemin 
bör denna förordning skapa ett starkare 
mandat för samordning på unionsnivå. 
Överföringen från nationell nivå till EU-
nivå av upphandling av personlig 
skyddsutrustning, medicinsk utrustning 
och vacciner, inom ramen för rescEU, 
avtalet om gemensam upphandling (JPA) 
och EU:s instrument för krisstöd (ESI)) 
har varit effektiv och gynnat 
medborgarna. Genom denna överföring 
undviker man illojal konkurrens mellan 
medlemsstaterna och säkerställer att det 
finns säker, rättvis och jämlik tillgång till 
medicinska motåtgärder till överkomliga 
priser. Tillkännagivandet av ett hot mot 
folkhälsan på unionsnivå skulle leda till 
ökad samordning och möjliggöra 
gemensamma upphandlingsförfaranden 
för utveckling, lagring, distribution och 
donation av medicinska motåtgärder. 
Kommissionen bör därför uppmuntra 
medlemsstaterna att genomföra 
gemensam upphandling av medicinska 
motåtgärder mot gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Denna förordning säkerställer 
också samordnade åtgärder på 
unionsnivå för att den inre marknaden 
ska fungera väl och för att grundläggande 
förnödenheter, inbegripet läkemedel, 
medicinska produkter och personlig 
skyddsutrustning, ska kunna cirkulera 
fritt.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Det främsta syftet med gemensam 
upphandling bör vara att förbättra 
beredskapen, förutsägbarheten och 
insatserna när det gäller allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa, och i synnerhet förbättra 
säkerheten och kapaciteten vad gäller 
utbudet av medicinska motåtgärder samt 
den grad i vilken tillgången till dessa är 
rättvis i de deltagande länderna.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8d) För att säkerställa att den inre 
marknaden förblir motståndskraftig vid 
framtida hot mot folkhälsan, och för att 
minska unionens beroende av 
tredjeländer bör denna förordning främja 
skapandet av minimilager i unionen av 
medicinska motåtgärder som strategiska 
produkter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Eftersom allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa inte begränsas av unionens gränser 
bör gemensam upphandling av medicinska 
motåtgärder utvidgas till att omfatta 
Eftastaterna och unionens kandidatländer, i 

(9) Eftersom allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa inte begränsas av unionens gränser 
bör gemensam upphandling av medicinska 
motåtgärder utvidgas till att omfatta 
Eftastaterna och unionens kandidatländer, i 
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enlighet med tillämplig unionslagstiftning. 
Avtalet om gemensam upphandling 
fastställer de praktiska arrangemangen för 
det gemensamma upphandlingsförfarande 
som inrättas genom artikel 5 i beslut nr 
1082/2013/EU och bör för att möjliggöra 
bättre samordning inom EU också 
anpassas så att det innehåller en 
exklusivitetsklausul om förhandling och 
upphandling för länder som deltar i ett 
gemensamt upphandlingsförfarande. 
Kommissionen bör säkerställa samordning 
och informationsutbyte mellan de enheter 
som anordnar åtgärder inom olika 
mekanismer som inrättas enligt denna 
förordning och andra relevanta 
unionsstrukturer som rör upphandling och 
lagring av medicinska motåtgärder, såsom 
den strategiska rescEU-reserven enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU16.

enlighet med tillämplig unionslagstiftning. 
Avtalet om gemensam upphandling 
fastställer de praktiska arrangemangen för 
det gemensamma upphandlingsförfarande 
som inrättas genom artikel 5 i beslut nr 
1082/2013/EU och bör också anpassas så 
att det innehåller en exklusivitetsklausul 
om förhandling och upphandling för länder 
som deltar i ett gemensamt 
upphandlingsförfarande, för att möjliggöra 
bättre samordning inom unionen samt 
ökad säkerhet och större kapacitet vad 
gäller utbudet av den medicinska 
motåtgärden i fråga. 
Exklusivitetsklausulen bör innebära att 
länder som deltar i det gemensamma 
upphandlingsförfarandet inte får 
förhandla om och underteckna parallella 
kontrakt om samma produkt. Om dessa 
länder förhandlar och undertecknar 
parallella kontrakt om samma produkt 
bör de uteslutas från gruppen av 
deltagande länder. Kommissionen bör 
säkerställa samordning och 
informationsutbyte mellan de enheter som 
anordnar och deltar i åtgärder inom olika 
mekanismer som inrättas enligt denna 
förordning och andra relevanta 
unionsstrukturer som rör upphandling, 
lagring och distribution av medicinska 
motåtgärder, såsom den strategiska 
rescEU-reserven enligt Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 1313/2013/EU. 

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och om upphävande av 
beslut nr 2119/98/EG (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 924).

16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och om upphävande av 
beslut nr 2119/98/EG (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 924).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Avtalet om gemensam 
upphandling bör omfattas av höga 
transparenskrav, bland annat när det 
gäller offentliggörande av den exakta 
mängd medicinska motåtgärder som 
fördelas till varje deltagande land, 
uppgifter om leveranskedjor, produktion 
och leverans av upphandlade produkter 
samt uppgifter om de deltagande 
ländernas ansvar. Transparensåtgärder 
bör så snart som möjligt säkerställa att 
tillgången till medicinska motåtgärder är 
snabb, likvärdig, rättvis och ekonomiskt 
överkomlig, samtidigt som man undviker 
prisspekulation bland medlemsstaterna. 
Det bör förhindra marknadsstörningar 
och säkerställa fullgörandet av 
avtalsmässiga skyldigheter. I detta 
avseende är det av yttersta vikt att 
definiera överskådliga steg som ska gälla 
från början av förfarandet i fråga om 
process, tillämpningsområde, 
kravspecifikationer, tidsfrister och 
formaliteter, och att ha en tydlig 
kommunikation under hela förfarandet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Om ett gemensamt 
upphandlingsförfarande inte har använts 
för att köpa in medicinska motåtgärder 
bör kommissionen uppmuntra 
medlemsstaterna att utbyta information 
om prissättning och leveransdatum för 
medicinska motåtgärder, för en ökad 
transparens som ger medlemsstaterna 
tillgång till och möjlighet att förhandla 
fram medicinska motåtgärder under 
rättvisare villkor.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) För att skapa transparens bör 
Europaparlamentet granska de kontrakt 
som ingås inom ramen för det 
gemensamma upphandlingsförfarandet. 
Kommissionen bör förse parlamentet med 
fullständig, aktuell och korrekt 
information om de pågående 
förhandlingarna och ge tillgång till 
upphandlingsdokumenten och till de 
kontrakt som ingåtts.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 9d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9d) Det gemensamma 
upphandlingsförfarandet bör främja 
samarbete och solidaritet mellan 
medlemsstaterna som svar på ett allvarligt 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa, stärka deras förhandlingsposition 
genom att säkerställa förmånliga 
inköpsvillkor när det gäller kvantitet, pris 
och tillgänglighet för en upphandlad 
medicinsk motåtgärd.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 9e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9e) Covid-19-pandemin har 
synliggjort den begränsade mångfalden i 
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fråga om leverantörer och det alltför stora 
beroendet av vissa leveranskedjor. Sådana 
sårbarheter måste åtgärdas genom att 
främja ett bredare deltagande av små och 
medelstora företag i gemensamma 
upphandlingsförfaranden. Särskild 
tonvikt bör läggas vid att tillhandahålla 
tekniskt stöd och minska onödiga 
administrativa krav för att öka antalet 
små och medelstora företag som deltar i 
processen.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 9f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9f) För att denna förordning ska 
uppfylla sina huvudsakliga syften, främst 
att säkerställa snabba insatser i händelse 
av allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa, bör särskilt fokus 
läggas på de avtalsbestämmelser i det 
gemensamma upphandlingsförfarandet 
som reglerar leveransåtaganden och 
planerade åtaganden för att se till att en 
snabb leverans av medicinska 
motåtgärder till de deltagande länderna 
respekteras under alla omständigheter .

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 9g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9g) Gemensam upphandling innebär 
delat ansvar och skyldigheter för alla 
inblandade parter. Åtaganden från 
tillverkarnas sida när det gäller att 
tillverka, och från myndigheternas sida 
när det gäller att köpa in de avtalade 
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reserverade volymerna, bör definieras och 
respekteras.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 9h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9h) För att den gemensamma 
upphandlingen ska vara hållbar bör 
kommissionen och medlemsstaterna se till 
att de tekniska specifikationerna och 
urvals- och tilldelningskriterierna är 
tillgängliga, transparenta, proportionella 
och icke-diskriminerande, genom att 
beakta och ge stor vikt och hög prioritet åt 
högsta möjliga säkerhets- och 
kvalitetsstandard för medicinska 
motåtgärder i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, och utöver priset och 
kostnaderna för sådana medicinska 
motåtgärder. Sådana kriterier bör också 
omfatta anbudsgivarens förmåga att 
säkerställa säkerhet och kapacitet vad 
gäller utbud vid allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa, samt ge tillräcklig flexibilitet för att 
möjliggöra ett bredare urval av godkända 
leverantörer samt små och medelstora 
företags faktiska medverkan i 
upphandlingsprocessen.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 9i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9i) Kommissionen bör lägga särskild 
tonvikt vid att säkerställa att gemensam 
upphandling av medicinska motåtgärder i 
den mening som avses i artikel 12 även 
omfattar upphandling av särläkemedel.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Gröna körfält bör endast ses som 
ett lämpligt verktyg för pandemiska 
situationer då ett hot mot folkhälsan 
tillkännagivits, i syfte att säkerställa att 
nödvändiga varor, medicinska 
motåtgärder och gränsarbetare kan 
cirkulera fritt och säkert på den inre 
marknaden. Inrättandet av gröna körfält i 
sådana situationer bör inte påverka de 
relevanta fördragsbestämmelser eller den 
lagstiftning som reglerar gränskontroller.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Kvantitativa exportrestriktioner för 
medicinska motåtgärder och alla åtgärder 
med motsvarande verkan är generellt sett 
förbjudna mellan medlemsstaterna enligt 
artikel 35 i EUF-fördraget, men eftersom 
artikel 36 i EUF-fördraget föreskriver 
sådana begränsningar på motiverade 
grunder bör denna förordning syfta till att 
säkerställa ett korrekt genomförande av 
unionsrätten på området för 
exportrestriktioner, genom mekanismen 
med föregående tillstånd.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medlemsstaterna har ansvaret för 
att hantera folkhälsokriser på nationell 
nivå. Åtgärder som enskilda medlemsstater 
vidtar kan emellertid påverka andra 
medlemsstaters intressen om de är 
oförenliga med varandra eller bygger på 
skiljaktiga riskbedömningar. 
Samordningen av insatser på unionsnivå 
bör därför säkerställa bl.a. att de åtgärder 
som vidtas på nationell nivå är 
proportionerliga och begränsas till 
folkhälsorisker som rör allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa och att de inte står i strid med de 
skyldigheter och rättigheter som fastställs i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, t.ex. avseende fri rörlighet 
för personer, varor och tjänster.

(15) Medlemsstaterna har ansvaret för 
att hantera folkhälsokriser på nationell 
nivå. Åtgärder som enskilda medlemsstater 
vidtar kan emellertid påverka andra 
medlemsstaters intressen om de är 
oförenliga med varandra eller bygger på 
skiljaktiga riskbedömningar. 
Samordningen av insatser på unionsnivå 
bör därför undvika konkurrens mellan 
medlemsstaterna och säkerställa bl.a. att 
tillgången till medicinska motåtgärder är 
rättvis, jämlik och överkomlig i hela 
unionen. De åtgärder som vidtas på 
nationell nivå bör vara proportionerliga 
och begränsas till folkhälsorisker som rör 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och inte stå i strid med 
de skyldigheter och rättigheter som 
fastställs i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, t.ex. avseende fri 
rörlighet för personer, varor och tjänster.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen bör se till att 
antalet sängplatser på sjukhusen i 
medlemsstaterna såväl som antalet 
tillgängliga sängplatser inom 
intensivvården i medlemsstaterna är 
kända när ett undantagstillstånd utropas, 
för att åstadkomma gränsöverskridande 
rörlighet för patienter.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Inkonsekvent kommunikation till 
allmänheten och berörda parter, såsom 
hälso- och sjukvårdspersonal, kan få 
negativa konsekvenser för insatsernas 
effektivitet ur ett folkhälsoperspektiv, samt 
för de ekonomiska aktörerna. 
Samordningen av insatser inom HSC, med 
stöd från relevanta undergrupper, bör 
därför omfatta ett snabbt 
informationsutbyte om budskap, strategier 
och utmaningar för kommunikationen med 
sikte på samordning av kommunikationen 
vid faror och kriser, baserat på en 
tillförlitlig och oberoende bedömning av 
riskerna för folkhälsan, att anpassa till 
nationella behov och omständigheter. Ett 
sådant informationsutbyte syftar till att 
underlätta monitorering av hur tydlig och 
enhetlig informationen till allmänheten och 
hälso- och sjukvårdspersonalen är. Med 
tanke på den sektorsövergripande 
karaktären hos denna typ av kriser bör 
samordning också säkerställas med andra 
relevanta instanser, exempelvis unionens 
civilskyddsmekanism som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
beslut (EU) 2019/42017.

(17) Inkonsekvent kommunikation till 
allmänheten och berörda parter, såsom 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
folkhälsoexperter, bl.a. veterinärer, samt 
utebliven information till medborgarna, 
kan få negativa konsekvenser för 
insatsernas effektivitet ur ett 
folkhälsoperspektiv, uppmuntra till 
spridning av falsk information och 
negativt påverka de ekonomiska aktörerna. 
Samordningen av insatser inom HSC, med 
stöd från relevanta undergrupper, bör 
därför omfatta ett snabbt 
informationsutbyte om budskap, strategier 
och utmaningar för kommunikationen med 
sikte på samordning av kommunikationen 
vid faror och kriser, baserat på en 
övergripande, tillförlitlig och oberoende 
bedömning av riskerna för folkhälsan, att 
anpassa till nationella behov och 
omständigheter. Ett sådant 
informationsutbyte syftar till att underlätta 
monitorering av hur tydlig och enhetlig 
informationen till allmänheten och hälso- 
och sjukvårdspersonalen är. Med tanke på 
den sektorsövergripande karaktären hos 
denna typ av kriser bör samordning också 
säkerställas med andra relevanta instanser, 
exempelvis veterinärmyndigheter och 
unionens civilskyddsmekanism som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets beslut (EU) 2019/42017.

__________________ __________________
17 Europaparlamentets och rådets beslut 
(EU) 2019/420 av den 13 mars 2019 om 
ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en 
civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 
77 I, 20.3.2019, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets beslut 
(EU) 2019/420 av den 13 mars 2019 om 
ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en 
civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 
77 I, 20.3.2019, s. 1).

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Fastställandet av att ett hot mot 
folkhälsan föreligger och de rättsliga 
verkningarna av detta fastställande enligt 
beslut nr 1082/2013/EU bör breddas. I 
detta syfte bör denna förordning göra det 
möjligt för kommissionen att formellt 
fastställa att ett hot mot folkhälsan på 
unionsnivå föreligger. I syfte att fastställa 
att ett sådant hot föreligger bör 
kommissionen inrätta en oberoende 
rådgivande kommitté för att tillhandahålla 
sakkunskap om huruvida ett hot utgör ett 
hot mot folkhälsan på unionsnivå, och ge 
råd om folkhälsoåtgärder och om 
upphävande av detta fastställande. Den 
rådgivande kommittén bör bestå av 
oberoende experter, utvalda av 
kommissionen, med den sakkunskap och 
de erfarenheter som är mest relevanta för 
det specifika hot som uppstår, samt av 
företrädare för ECDC, för EMA och för 
andra unionsorgan eller unionsbyråer som 
observatörer. Ett fastställande av att ett hot 
mot folkhälsan på unionsnivå föreligger 
kommer att utgöra grunden för införandet 
av operativa folkhälsoåtgärder för 
läkemedel och medicintekniska produkter, 
flexibla mekanismer för att utveckla, 
upphandla, hantera och sätta in medicinska 
motåtgärder samt aktivering av stöd från 
ECDC för att mobilisera och utplacera 
arbetsgrupper för bistånd vid utbrott, EU:s 
insatsgrupp för hälsofrågor.

(18) Fastställandet av att ett hot mot 
folkhälsan föreligger och de rättsliga 
verkningarna av detta fastställande enligt 
beslut nr 1082/2013/EU bör breddas. I 
detta syfte bör denna förordning göra det 
möjligt för kommissionen att formellt 
fastställa att ett hot mot folkhälsan på 
unionsnivå föreligger genom skapandet av 
en ny mekanism som ökar samordningen 
av och främjar gemensamma 
upphandlingsförfaranden för utveckling, 
lagring och donation av medicinska 
motåtgärder. I syfte att fastställa att ett 
sådant hot föreligger bör kommissionen 
inrätta en oberoende rådgivande kommitté 
för att tillhandahålla sakkunskap om 
huruvida ett hot utgör ett hot mot 
folkhälsan på unionsnivå, och ge råd om 
folkhälsoåtgärder och om upphävande av 
detta fastställande. Den rådgivande 
kommittén bör bestå av oberoende 
experter, utvalda av kommissionen, med 
den sakkunskap och de erfarenheter som är 
mest relevanta för det specifika hot som 
uppstår, samt av företrädare för 
Europaparlamentet, för ECDC, för EMA 
och för andra unionsorgan eller 
unionsbyråer som observatörer. Ett 
fastställande av att ett hot mot folkhälsan 
på unionsnivå föreligger kommer att utgöra 
grunden för införandet av operativa 
folkhälsoåtgärder för läkemedel och 
medicintekniska produkter, flexibla 
mekanismer för att utveckla, upphandla, 
hantera och sätta in medicinska 
motåtgärder samt aktivering av stöd från 
ECDC för att mobilisera och utplacera 
arbetsgrupper för bistånd vid utbrott, EU:s 
insatsgrupp för hälsofrågor.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Vid händelser som motsvarar 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och som sannolikt 
kommer att få unionsomfattande följder 
bör de berörda medlemsstaterna vara 
tvungna att på ett samordnat sätt vidta vissa 
kontroll- eller kontaktspårningsåtgärder för 
att identifiera smittade personer och 
personer som har blivit utsatta för 
smittorisk. Ett sådant samarbete kan kräva 
utbyte av personuppgifter via systemet, 
inbegripet känsliga hälsorelaterade 
uppgifter och information om bekräftade 
eller misstänkta sjukdomsfall, mellan de 
medlemsstater som direkt berörs av 
kontaktspårningsåtgärderna. 
Medlemsstaternas utbyte av 
personuppgifter om hälsa måste vara 
förenligt med artikel 9.2 i) i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67918.

(20) Vid händelser som motsvarar 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och som sannolikt 
kommer att få unionsomfattande följder 
bör de berörda medlemsstaterna vara 
tvungna att på ett samordnat sätt vidta vissa 
kontroll- eller kontaktspårningsåtgärder för 
att identifiera smittade personer och 
personer som har blivit utsatta för 
smittorisk. Kommissionen bör säkerställa 
att sådana uppgifter behandlas på ett 
säkert sätt och i enlighet med 
unionsrätten på dataskyddsområdet. Ett 
sådant samarbete kan kräva utbyte av 
personuppgifter via systemet, inbegripet 
känsliga hälsorelaterade uppgifter och 
information om bekräftade eller misstänkta 
sjukdomsfall, mellan de medlemsstater 
som direkt berörs av 
kontaktspårningsåtgärderna. 
Medlemsstaternas utbyte av 
personuppgifter om hälsa måste vara 
förenligt med artikel 9.2 i) i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67918.

__________________ __________________
18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) gemensam upphandling av 
medicinska motåtgärder,

c) gemensam upphandling, 
förvaltning och användning av 
medicinska motåtgärder,

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. allvarligt gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa: livshotande eller i 
andra avseenden allvarlig fara för 
människors hälsa av biologiskt, kemiskt, 
miljömässigt, klimatmässigt eller okänt 
ursprung som sprids eller medför en 
betydande risk för spridning över 
medlemsstaternas nationella gränser, och 
som kan kräva samordning på unionsnivå 
för att en hög hälsoskyddsnivå för 
människor ska kunna säkerställas.

7. allvarligt gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa: livshotande eller i 
andra avseenden allvarlig fara för 
människors hälsa av biologiskt, kemiskt, 
miljömässigt, klimatmässigt eller okänt 
ursprung som kan kräva samordning på 
unionsnivå för att en hög hälsoskyddsnivå 
för människor ska kunna säkerställas.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
 Artikel 3 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. gröna körfält: framkomliga och 
säkra transitkorridorer som bevarar 
leveranskedjorna i händelse av att ett hot 
mot folkhälsan tillkännagivits på 
unionsnivå i en pandemisk situation 
genom att säkerställa att nödvändiga 
varor, medicinska motåtgärder och 
gränsarbetare kan cirkulera fritt och 
säkert på den inre marknaden, samtidigt 
som artikel 77.2 e i EUF-fördraget 
respekteras fullt ut.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hälsosäkerhetskommittén (HSC) 
inrättas härmed. Den ska bestå av 
företrädare för medlemsstaterna i följande 
två sammansättningar:

1. Hälsosäkerhetskommittén (HSC) 
inrättas härmed. Den ska bestå av 
företrädare för alla medlemsstaterna i 
följande två sammansättningar:

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Anta yttranden och vägledningar, 
däribland om specifika motåtgärder, till 
medlemsstaterna för förebyggande och 
kontroll av allvarliga gränsöverskridande 
hot mot människors hälsa.

d) Anta yttranden och vägledningar, 
däribland om specifika motåtgärder, till 
medlemsstaterna för förebyggande och 
kontroll av allvarliga gränsöverskridande 
hot mot människors hälsa samtidigt som 
hänsyn tas till en väl fungerande inre 
marknad.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) digitalt distansarbete i situationer 
där HSC inte kan sammanträda fysiskt av 
motiverade skäl.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkända arbetsmarknadsparter i unionen 
inom de relevanta dialogkommittéerna för 
hälsovård och sociala tjänster ska ha 
observatörsstatus i HCS.

Motivering

Pandemin har understrukit den viktiga roll som spelas av arbetsmarknadens parter när det 
gäller att bedöma risker och säkerställa beredskap. Beredskap är också en arbetsmiljöfråga 
som involverar arbetstagare, arbetsgivare och de offentliga myndigheterna när det gäller 
gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Ett exempel på EU:s relevanta branschvisa 
dialogkommittéer är den branschvisa dialogkommittén för sjukhussektorn samt hälso- och 
sjukvårdssektorn.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) tillräckliga lager av personlig 
skyddsutrustning av högsta kvalitet,

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Unionens beredskaps- och 
insatsplan ska också föreskriva åtgärder 
som säkerställer att den inre marknaden 
fungerar normalt i händelse av att 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa uppstår.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – led b – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kapacitet: inklusive 
riskbedömningar och kapaciteten att 
fastställa prioriteringar för krisberedskap; 
övervakning och tidig varning, 
informationshantering; tillgång till 
diagnostjänster i krissituationer; 
grundläggande och säkra 
jämställdhetsmedvetna hälso- och 
räddningstjänster; riskkommunikation; 
forskningsutveckling och utvärderingar för 
att ligga till grund för och påskynda 
krisberedskapen.

ii) Kapacitet: inklusive 
riskbedömningar och kapaciteten att 
fastställa prioriteringar för krisberedskap; 
övervakning och tidig varning, 
informationshantering; tillgång till 
diagnostjänster i krissituationer; 
grundläggande och säkra 
jämställdhetsmedvetna hälso- och 
räddningstjänster; riskkommunikation; 
forskningsutveckling och utvärderingar för 
att ligga till grund för och påskynda 
krisberedskapen, tillräckliga lager av 
personlig skyddsutrustning av högsta 
kvalitet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och de 
medlemsstater som så önskar får delta i ett 
gemensamt upphandlingsförfarande i 
enlighet med artikel 165.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 2018/104629 i syfte att i 
förväg köpa in medicinska motåtgärder för 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa.

1. Kommissionen ska föreslå, och de 
medlemsstater som så önskar får som 
avtalsslutande parter delta i ett gemensamt 
upphandlingsförfarande i enlighet med 
artikel 165.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/104629 i syfte att i förväg köpa in 
medicinska motåtgärder för beredskap för 
och insatser mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa.

__________________ __________________
29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 
1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 
1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 
283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt 
om upphävande av förordning (EU, 

29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 
1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 
1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 
283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt 
om upphävande av förordning (EU, 
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Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 
30.7.2018, s. 1).

Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 
30.7.2018, s. 1).

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De medlemsstater, Eftastater och 
unionens kandidatländer som deltar i ett 
gemensamt upphandlingsförfarande ska 
upphandla den medicinska motåtgärden i 
fråga genom det förfarandet och inte 
genom andra kanaler, och får inte 
genomföra parallella förhandlingsprocesser 
för den produkten.

c) De medlemsstater, Eftastater och 
unionens kandidatländer som deltar i ett 
gemensamt upphandlingsförfarande ska 
upphandla den medicinska motåtgärden i 
fråga genom det förfarandet och inte 
genom andra kanaler, och får inte 
genomföra parallella förhandlingsprocesser 
för den produkten – parallella 
förhandlingar för den produkten ska leda 
till att de utesluts från gruppen av 
deltagande länder.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Gemensam upphandling ska 
genomföras på ett sätt som stärker de 
deltagande ländernas köpkraft, förbättrar 
säkerheten och kapaciteten vad gäller 
utbudet av medicinska motåtgärder mot 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och säkerställer rättvis, 
jämlik och överkomlig tillgång till dessa.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Det gemensamma 
upphandlingsförfarandet får inte påverka 
den inre marknaden, utgöra diskriminering 
eller en begränsning av handeln eller 
förorsaka snedvridning av konkurrensen.

d) Det gemensamma 
upphandlingsförfarandet får inte påverka 
den inre marknaden, utgöra diskriminering 
eller en begränsning av handeln eller 
förorsaka snedvridning av konkurrensen 
eller koncentration av efterfrågan. Den 
gemensamma upphandlingen ska 
säkerställa att leveransflödena är 
kontinuerliga och inte bidrar till brister i 
unionen.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Dialog och samordning mellan 
kommissionen, deltagande producenter, 
länder och folkhälsoexperter, inbegripet 
företrädare för ECDC, EMA och 
krisarbetsgruppen, ska garanteras, vid 
behov, i alla skeden av förfarandet för 
offentlig upphandling för att säkerställa 
tydlighet och transparens när det gäller 
upphandlingsförfarandet, tidsfrister och 
de åtaganden som gjorts av alla parter.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen och övriga 
avtalsslutande parter som deltar i den 
gemensamma upphandlingen ska 
genomföra den gemensamma 
upphandlingen på ett transparent 
punktligt och effektivt sätt, bland annat 
när de enas om process, 
tillämpningsområde, tidsramar, närmare 
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uppgifter om leveranskedjor, produktion 
och leverans av upphandlade medicinska 
motåtgärder, kravspecifikationer, 
offentliggörande av den exakta mängd 
som fördelas till varje deltagande land, de 
praktiska närmare arrangemangen för 
utvärdering av anbudsansökningar eller 
anbud, tilldelningen av kontrakt, 
uppgifter om de deltagande ländernas 
ansvar samt om vilken lagstiftning som 
ska vara tillämplig på kontraktet och 
vilken domstol som ska vara behörig att 
avgöra tvister, samtidigt som tydliga steg 
fastställs från början av förfarandet.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. De gemensamma 
upphandlingsförfarandena ska inbegripa 
tillgängliga, transparenta, kvalitativa och 
icke-diskriminerande tekniska 
specifikationer och urvalskriterier, som 
ska beaktas under tilldelningsprocessen 
för de gemensamma 
upphandlingsanbuden och vara förenliga 
med följande villkor:

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2b (ny) – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Högsta säkerhets- och 
kvalitetsstandard, i enlighet med kraven i 
relevant lagstiftning.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2b (ny) – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förmågan att säkerställa säkerhet 
och kapacitet vad gäller utbudet av den 
medicinska motåtgärden i fråga.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska, i samverkan 
med medlemsstaterna, säkerställa 
samordning och informationsutbyte mellan 
de enheter som organiserar en verksamhet, 
inbegripet men inte begränsat till 
gemensamma upphandlingsförfaranden, 
lagring och donation av medicinska 
motåtgärder inom ramen för olika 
mekanismer som inrättats på unionsnivå, 
särskilt

3. Kommissionen ska, i samverkan 
med medlemsstaterna, säkerställa 
samordning och informationsutbyte mellan 
de enheter som organiserar och deltar i en 
verksamhet som motverkar ett allvarligt 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa, inbegripet men inte begränsat till 
gemensamma upphandlingsförfaranden, 
utveckling, lagring, distribution och 
donation av medicinska motåtgärder inom 
ramen för olika mekanismer som inrättats 
på unionsnivå, särskilt

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De deltagande länderna ska se till 
att upphandlade medicinska motåtgärder 
lagras och distribueras på lämpligt sätt. 
De viktigaste detaljerna och särdragen för 
denna lagring och distribution ska anges i 
de nationella planerna.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I enlighet med principen om insyn 
ska kommissionen regelbundet informera 
Europaparlamentet om förhandlingar 
rörande den gemensamma upphandlingen 
av medicinska motåtgärder.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet förbehåller sig 
rätten att alltid granska, enligt gällande 
sekretessregler, det ocensurerade 
innehållet i alla avtal som ingås inom 
ramen för de förfaranden som omfattas 
av denna artikel.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska tillhandahålla 
aktuell, tillgänglig och tydlig information 
till konsumenter om deras rättigheter och 
skyldigheter rörande gemensamt 
upphandlade medicinska motåtgärder, 
däribland detaljerad information om 
skadeståndsansvar, tillgång till rättsligt 
skydd och till konsumentinflytande.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. Om det gemensamma 
upphandlingsförfarandet för medicinska 
motåtgärder mot gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa inte tillämpas ska 
kommissionen uppmuntra 
medlemsstaterna att utbyta information 
om prissättning och leveransdatum för 
medicinska motåtgärder.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) möjliggöra datoriserad hantering 
och utbyte av information, data och 
dokument.

b) möjliggöra datoriserad hantering 
och utbyte av information, data och 
dokument med hänsyn till unionsrätten 
om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska ansvara för att 
säkerställa att det integrerade 
övervakningssystemet regelbundet förses 
med aktuella och fullständiga data och 
dokument och information som överförs 
och utbyts via den digitala plattformen.

3. Medlemsstaterna ska ansvara för att 
säkerställa att det integrerade 
övervakningssystemet regelbundet förses 
med aktuella, fullständiga och korrekta 
data och dokument och information som 
överförs och utbyts via den digitala 
plattformen.
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) risk- och kriskommunikationen, 
som ska anpassas till medlemsstaternas 
behov och omständigheter och som syftar 
till att ge allmänheten och 
sjukvårdspersonal inom unionen enhetlig 
och samordnad information,

b) risk- och kriskommunikationen, 
som ska anpassas till medlemsstaternas 
behov och omständigheter och som syftar 
till att ge allmänheten och 
sjukvårdspersonal inom unionen, samt i 
lämpliga fall andra folkhälsoexperter, 
såsom veterinärer, enhetlig och samordnad 
information,

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) ta hänsyn till behovet av en inre 
marknad som fungerar normalt, i 
synnerhet förekomsten av gröna körfält 
för fri rörlighet för livsmedel och 
medicinska motåtgärder.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) aktivera stöd från ECDC i enlighet 
med förordning (EU).../... [EUT: För in 
numret på ECDC-förordningen 
[ISC/2020/12527]] för att mobilisera och 
sätta in EU:s arbetsgrupper för stöd vid 
utbrott.

c) aktivera stöd från ECDC i enlighet 
med förordning (EU) .../... [EUT: För in 
numret på ECDC-förordningen 
[ISC/2020/12527]] för att mobilisera och 
sätta in EU:s arbetsgrupper för stöd vid 
utbrott och i synnerhet fastställa en 
förteckning över sängplatser inom 
intensivvården i medlemsstaterna för att 
patienter ska kunna flyttas över 
gränserna,
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
 Artikel 25 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) i undantagsfall införa gröna 
körfält som avses i artikel 25a i denna 
förordning.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
 Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Gröna körfält 

1. Efter att ha konstaterat att det 
föreligger ett hot mot folkhälsan i en 
pandemisk situation enligt artikel 23.1 ska 
kommissionen, i händelse av 
gränsrestriktioner, inrätta gröna körfält 
för att säkerställa att nödvändiga varor, 
medicinska motåtgärder och 
gränsöverskridande arbetstagare kan röra 
sig fritt på den inre marknaden.
2. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att komplettera 
denna förordning med bestämmelser om 
inrättandet av de gröna körfält som avses 
i punkt 1. 
3. En medlemsstat får endast 
förbjuda eller begränsa export av 
medicinska motåtgärder i de fall som 
anges i artikel 36 i EUF-fördraget under 
ett hot mot folkhälsan på unionsnivå, 
under förutsättning att den erhåller ett 
föregående tillstånd från kommissionen.
Kommissionen ska fatta beslut om en 
sådan ansökan inom fem dagar från 
inlämningen. Om kommissionen inte 
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fattar något beslut inom denna tidsfrist 
ska tillståndet anses beviljat.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast 2025 och därefter vart femte år ska 
kommissionen utvärdera denna förordning 
och lägga fram en rapport om de viktigaste 
resultaten för Europaparlamentet och rådet. 
Utvärderingen ska genomföras i enlighet 
med kommissionens riktlinjer om bättre 
lagstiftning. Utvärderingen ska särskilt 
inkludera en bedömning av hur EWRS och 
nätverket för epidemiologisk övervakning 
fungerar samt samordningen av insatserna 
inom HSC.

Senast 2025 och därefter vart femte år ska 
kommissionen utvärdera denna förordning 
och lägga fram en rapport om de viktigaste 
resultaten för Europaparlamentet och rådet. 
Utvärderingen ska genomföras i enlighet 
med kommissionens riktlinjer om bättre 
lagstiftning. Utvärderingen ska särskilt 
inkludera en bedömning av hur EWRS och 
nätverket för epidemiologisk övervakning 
fungerar, mervärdet av det gemensamma 
upphandlingsförfarandet, samt 
samordningen av insatserna inom HSC och 
förordningens inverkan på en väl 
fungerande inre marknad om allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa uppstår. 
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