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Ändringsförslag 7
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Bestämmelserna om hälsa i 
fördragen underutnyttjas fortfarande 
betydligt när det gäller de mål som skulle 
kunna uppnås genom dem. Syftet är 
därför att se till att denna förordning på 
bästa möjliga sätt utnyttjar de rättsliga 
grunder för hälsa som fastställs i 
fördraget, för att tydliggöra Europeiska 
unionens kraftfulla hälsopolitik samtidigt 
som den inre marknadens normala 
funktion bibehålls under allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan.

Or. en

Ändringsförslag 8
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den offentliga sjukvården ligger i 
princip inom medlemsstaternas 
kompetensområde. De har frihet att 
organisera och utföra sina vårdtjänster 
efter eget gottfinnande, att genomföra 
upphandlingar av medicintekniska 
produkter, läkemedel, vacciner och 
sanitetsprodukter, samt att efter egen 
bedömning organisera sina rutiner för 
samverkan och för delgivning av bästa 
praxis, information och medicinska 
frågor.

Or. fr



PE691.332v01-00 4/98 AM\1229062SV.docx

SV

Ändringsförslag 9
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

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 
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.

(2) Mot bakgrund av de lärdomar som 
dragits under den pågående covid-19-
pandemin, till exempel de systematiska 
svagheterna vid upphandling av vissa 
medicintekniska produkter och läkemedel 
inom Europa, och i synnerhet beroendet 
av Kina och Indien, 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 
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.

Or. fr
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Ändringsförslag 10
Kateřina Konečná

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 
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.

(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 hälsohot och 
zoonotiska 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 
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 
eller animaliskt ursprung. Kapaciteten för 
kontaktspårning bör stärkas genom 
inrättandet av ett automatiserat system med 
hjälp av modern teknik.

Or. en

Ändringsförslag 11
Maria Grapini
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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 
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.

(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 
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 ursprung. Kapaciteten 
för kontaktspårning bör stärkas genom 
inrättandet av ett automatiserat system med 
hjälp av modern teknik.

Or. ro

Ändringsförslag 12
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till förordning
Skäl 2



AM\1229062SV.docx 7/98 PE691.332v01-00

SV

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 
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.

(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 
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. En ytterligare lärdom av covid-19-
pandemin är att den rättsliga ramen bör 
fastställa grunden för att säkerställa en 
motståndskraftig leveranskedja för 
livsviktiga läkemedel. 

Or. en

Ändringsförslag 13
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Förslag till förordning
Skäl 2
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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 
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.

(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 
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 utan att det påverkar skyddet av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 14
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Förslag till förordning
Skäl 5
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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, 
vävnader och celler, organ) samt 
exponering för joniserande strålning.

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

Or. en

Ändringsförslag 15
Kateřina Konečná

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 och livsmedel, 
ämnen av mänskligt eller animaliskt 
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vävnader och celler, organ) samt 
exponering för joniserande strålning.

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

Or. en

Ändringsförslag 16
Carlo Fidanza, Adam Bielan

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 branschaktörer och 
aktörer i 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.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

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 och med 
fullt iakttagande av 
subsidiaritetsprincipen, 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.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Beredskaps- och insatsplanering är 
en väsentlig del av effektiv monitorering, 
tidig varning och bekämpning vid 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa. Därför måste unionens 
beredskapsplan för hälsokriser och 
pandemier fastställas av kommissionen och 
godkännas av HSC. Detta bör kombineras 
med uppdateringar av medlemsstaternas 
beredskaps- och insatsplaner för att 
säkerställa att de är förenliga med 
regionala strukturer. För att stödja 
medlemsstaterna i denna strävan bör 
utbildning och kunskapsutbyte 
tillhandahållas för hälso- och 
sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa, varvid kommissionen och 
unionens byråer bör tillhandahålla kunskap 
och nödvändig kompetens. För att 
säkerställa att dessa planer verkställs och 
genomförs bör kommissionen tillsammans 
med medlemsstaterna genomföra 
stresstester, övningar och översyner under 
och efter insatser. Dessa planer bör vara 
samordnade, fungerande och uppdaterade 
och ha tillräckliga resurser för att 
verkställas. Efter stresstester och översyner 
av planerna bör korrigerande åtgärder 
vidtas, och kommissionen bör informeras 
om alla uppdateringar.

(7) Beredskaps- och insatsplanering är 
en väsentlig del av effektiv monitorering, 
tidig varning och bekämpning vid 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa. Därför måste unionens 
beredskapsplan för hälsokriser och 
pandemier fastställas av kommissionen och 
godkännas av HSC. Detta bör kombineras 
med uppdateringar av medlemsstaternas 
beredskaps- och insatsplaner för att 
säkerställa att de är förenliga med 
regionala strukturer. För att stödja 
medlemsstaterna i denna strävan bör 
utbildning och kunskapsutbyte 
tillhandahållas för hälso- och 
sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa, varvid kommissionen och 
unionens byråer bör tillhandahålla kunskap 
och nödvändig kompetens. För att 
säkerställa att dessa planer verkställs och 
genomförs bör kommissionen tillsammans 
med medlemsstaterna kunna begära att 
medlemsstaterna genomför stresstester, 
övningar och översyner under och efter 
insatser. Dessa planer bör vara 
samordnade, fungerande och uppdaterade 
och ha tillräckliga resurser för att 
verkställas. Efter stresstester och översyner 
av planerna bör korrigerande åtgärder 
vidtas, och kommissionen bör informeras 
om alla uppdateringar.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Beredskaps- och insatsplanering är 
en väsentlig del av effektiv monitorering, 

(7) Beredskaps- och insatsplanering är 
en väsentlig del av effektiv monitorering, 
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tidig varning och bekämpning vid 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa. Därför måste unionens 
beredskapsplan för hälsokriser och 
pandemier fastställas av kommissionen och 
godkännas av HSC. Detta bör kombineras 
med uppdateringar av medlemsstaternas 
beredskaps- och insatsplaner för att 
säkerställa att de är förenliga med 
regionala strukturer. För att stödja 
medlemsstaterna i denna strävan bör 
utbildning och kunskapsutbyte 
tillhandahållas för hälso- och 
sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa, varvid kommissionen och 
unionens byråer bör tillhandahålla kunskap 
och nödvändig kompetens. För att 
säkerställa att dessa planer verkställs och 
genomförs bör kommissionen tillsammans 
med medlemsstaterna genomföra 
stresstester, övningar och översyner under 
och efter insatser. Dessa planer bör vara 
samordnade, fungerande och uppdaterade 
och ha tillräckliga resurser för att 
verkställas. Efter stresstester och översyner 
av planerna bör korrigerande åtgärder 
vidtas, och kommissionen bör informeras 
om alla uppdateringar.

tidig varning och bekämpning vid 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa. Därför måste unionens 
beredskapsplan för hälsokriser och 
pandemier fastställas av kommissionen och 
godkännas av HSC. Detta bör kombineras 
med uppdateringar av medlemsstaternas 
beredskaps- och insatsplaner för att 
säkerställa att de är förenliga med 
regionala strukturer. För att stödja 
medlemsstaterna i denna strävan bör 
ämnesövergripande utbildning och 
kunskapsutbyte tillhandahållas för hälso- 
och sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa, varvid kommissionen och 
unionens byråer bör tillhandahålla kunskap 
och nödvändig kompetens. För att 
säkerställa att dessa planer verkställs och 
genomförs bör kommissionen tillsammans 
med medlemsstaterna genomföra 
stresstester, övningar och översyner under 
och efter insatser. Dessa planer bör vara 
samordnade, fungerande och uppdaterade 
och ha tillräckliga resurser för att 
verkställas. Efter stresstester och översyner 
av planerna bör korrigerande åtgärder 
vidtas, och kommissionen bör informeras 
om alla uppdateringar.

Or. en

Ändringsförslag 20
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I detta syfte bör medlemsstaterna 
förse kommissionen med en uppdatering av 
det aktuella läget när det gäller deras 
beredskaps- och insatsplanering, samt 
genomförandet på nationell nivå. 
Informationen från medlemsstaterna bör 
omfatta de element som medlemsstaterna 
är skyldiga att rapportera till WHO inom 

(8) I detta syfte bör medlemsstaterna 
förse kommissionen med en uppdatering av 
det aktuella läget när det gäller deras 
beredskaps- och insatsplanering, samt 
genomförandet på nationell nivå. 
Informationen från medlemsstaterna bör 
omfatta de element som medlemsstaterna 
är skyldiga att rapportera till WHO inom 
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ramen för det internationella 
hälsoreglementet (IHR)15. Kommissionen 
bör i sin tur vartannat år rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om läget och 
framstegen avseende beredskap, 
insatsplanering och genomförande på 
unionsnivå, inklusive korrigerande 
åtgärder, för att säkerställa att de nationella 
beredskaps- och insatsplanerna är 
tillräckliga. För att stödja bedömningen av 
dessa planer bör EU-revisioner genomföras 
i medlemsstaterna i samordning med 
ECDC och unionens byråer. Denna 
planering bör särskilt inkludera tillräcklig 
beredskap inom kritiska samhällssektorer, 
såsom energi, transport, kommunikationer 
och civilskydd, som i en krissituation är 
beroende av jämställdhetsmedvetna 
folkhälsosystem med god beredskap, vilka 
i sin tur är beroende av att dessa sektorer 
fungerar och av att grundläggande 
verksamheter upprätthålls på en tillräcklig 
nivå. Vid allvarliga gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa som har sitt ursprung 
i en zoonotisk infektion är det viktigt att se 
till att det råder interoperabilitet vad gäller 
beredskaps- och insatsplaneringen mellan 
hälso- och sjukvårdssektorn och 
veterinärsektorn.

ramen för det internationella 
hälsoreglementet (IHR)15. Kommissionen 
bör i sin tur vartannat år rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om läget och 
framstegen avseende beredskap, 
insatsplanering och genomförande på 
unionsnivå, inklusive korrigerande 
åtgärder, för att säkerställa att de nationella 
beredskaps- och insatsplanerna är 
tillräckliga. För att stödja bedömningen av 
dessa planer bör EU-revisioner genomföras 
i medlemsstaterna i samordning med 
ECDC och unionens byråer. Denna 
planering bör särskilt inkludera tillräcklig 
beredskap inom kritiska samhällssektorer, 
såsom energi, transport, jordbruk, 
livsmedelskedjan, naturresurser, 
kommunikationer och civilskydd, som i en 
krissituation är beroende av 
jämställdhetsmedvetna folkhälsosystem 
med god beredskap, vilka i sin tur är 
beroende av att dessa sektorer fungerar och 
av att grundläggande verksamheter 
upprätthålls på en tillräcklig nivå. Vid 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa som har sitt ursprung i en 
zoonotisk infektion är det viktigt att se till 
att det råder interoperabilitet vad gäller 
beredskaps- och insatsplaneringen mellan 
hälso- och sjukvårdssektorn och 
veterinärsektorn.

__________________ __________________
15 Världshälsoorganisationen. 
Internationella hälsoreglementet (IHR, 
2005). Se 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

15 Världshälsoorganisationen. 
Internationella hälsoreglementet (IHR, 
2005). Se 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I detta syfte bör medlemsstaterna 
förse kommissionen med en uppdatering av 
det aktuella läget när det gäller deras 
beredskaps- och insatsplanering, samt 
genomförandet på nationell nivå. 
Informationen från medlemsstaterna bör 
omfatta de element som medlemsstaterna 
är skyldiga att rapportera till WHO inom 
ramen för det internationella 
hälsoreglementet (IHR)15. Kommissionen 
bör i sin tur vartannat år rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om läget och 
framstegen avseende beredskap, 
insatsplanering och genomförande på 
unionsnivå, inklusive korrigerande 
åtgärder, för att säkerställa att de nationella 
beredskaps- och insatsplanerna är 
tillräckliga. För att stödja bedömningen av 
dessa planer bör EU-revisioner genomföras 
i medlemsstaterna i samordning med 
ECDC och unionens byråer. Denna 
planering bör särskilt inkludera tillräcklig 
beredskap inom kritiska samhällssektorer, 
såsom energi, transport, kommunikationer 
och civilskydd, som i en krissituation är 
beroende av jämställdhetsmedvetna 
folkhälsosystem med god beredskap, vilka 
i sin tur är beroende av att dessa sektorer 
fungerar och av att grundläggande 
verksamheter upprätthålls på en tillräcklig 
nivå. Vid allvarliga gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa som har sitt ursprung 
i en zoonotisk infektion är det viktigt att se 
till att det råder interoperabilitet vad gäller 
beredskaps- och insatsplaneringen mellan 
hälso- och sjukvårdssektorn och 
veterinärsektorn.

(8) I detta syfte bör medlemsstaterna 
förse kommissionen med en uppdatering av 
det aktuella läget när det gäller deras 
beredskaps- och insatsplanering, samt 
genomförandet på nationell nivå. 
Informationen från medlemsstaterna bör 
omfatta de element som medlemsstaterna 
är skyldiga att rapportera till WHO inom 
ramen för det internationella 
hälsoreglementet (IHR)15. Kommissionen 
bör i sin tur vartannat år rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om läget och 
framstegen avseende beredskap, 
insatsplanering och genomförande på 
unionsnivå, inklusive korrigerande 
åtgärder, för att säkerställa att det finns 
samstämmighet mellan de nationella 
beredskaps- och insatsplanerna. För att 
stödja bedömningen av dessa planer bör 
EU-revisioner genomföras i 
medlemsstaterna i samordning med ECDC 
och unionens byråer. Denna planering bör 
särskilt inkludera tillräcklig beredskap 
inom kritiska samhällssektorer, såsom 
energi, transport, kommunikationer och 
civilskydd, som i en krissituation är 
beroende av jämställdhetsmedvetna 
folkhälsosystem med god beredskap, vilka 
i sin tur är beroende av att dessa sektorer 
fungerar och av att grundläggande 
verksamheter upprätthålls på en tillräcklig 
nivå. Vid allvarliga gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa som har sitt ursprung 
i en zoonotisk infektion är det viktigt att se 
till att det råder interoperabilitet vad gäller 
beredskaps- och insatsplaneringen mellan 
hälso- och sjukvårdssektorn och 
veterinärsektorn.

__________________ __________________
15 Världshälsoorganisationen. 
Internationella hälsoreglementet (IHR, 
2005). Se 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

15 Världshälsoorganisationen. 
Internationella hälsoreglementet (IHR, 
2005). Se 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.
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Or. fr

Ändringsförslag 22
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I detta syfte bör medlemsstaterna 
förse kommissionen med en uppdatering av 
det aktuella läget när det gäller deras 
beredskaps- och insatsplanering, samt 
genomförandet på nationell nivå. 
Informationen från medlemsstaterna bör 
omfatta de element som medlemsstaterna 
är skyldiga att rapportera till WHO inom 
ramen för det internationella 
hälsoreglementet (IHR)15. Kommissionen 
bör i sin tur vartannat år rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om läget och 
framstegen avseende beredskap, 
insatsplanering och genomförande på 
unionsnivå, inklusive korrigerande 
åtgärder, för att säkerställa att de nationella 
beredskaps- och insatsplanerna är 
tillräckliga. För att stödja bedömningen av 
dessa planer bör EU-revisioner genomföras 
i medlemsstaterna i samordning med 
ECDC och unionens byråer. Denna 
planering bör särskilt inkludera tillräcklig 
beredskap inom kritiska samhällssektorer, 
såsom energi, transport, kommunikationer 
och civilskydd, som i en krissituation är 
beroende av jämställdhetsmedvetna 
folkhälsosystem med god beredskap, vilka 
i sin tur är beroende av att dessa sektorer 
fungerar och av att grundläggande 
verksamheter upprätthålls på en tillräcklig 
nivå. Vid allvarliga gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa som har sitt ursprung 
i en zoonotisk infektion är det viktigt att se 
till att det råder interoperabilitet vad gäller 
beredskaps- och insatsplaneringen mellan 
hälso- och sjukvårdssektorn och 
veterinärsektorn.

(8) I detta syfte bör medlemsstaterna 
förse kommissionen med en uppdatering av 
det aktuella läget när det gäller deras 
beredskaps- och insatsplanering, samt 
genomförandet på nationell nivå. 
Informationen från medlemsstaterna bör 
omfatta de element som medlemsstaterna 
är skyldiga att rapportera till WHO inom 
ramen för det internationella 
hälsoreglementet (IHR)15. Kommissionen 
bör i sin tur vartannat år rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om läget och 
framstegen avseende beredskap, 
insatsplanering och genomförande på 
unionsnivå, inklusive korrigerande 
åtgärder, för att säkerställa att de nationella 
beredskaps- och insatsplanerna är 
tillräckliga. För att stödja bedömningen av 
dessa planer bör EU-revisioner genomföras 
i medlemsstaterna i samordning med 
ECDC och unionens byråer. Denna 
planering bör särskilt inkludera tillräcklig 
beredskap inom kritiska samhällssektorer, 
såsom energi, transport, kommunikationer 
och civilskydd, som i en krissituation är 
beroende av folkhälsosystem med god 
beredskap, vilka i sin tur är beroende av att 
dessa sektorer fungerar och av att 
grundläggande verksamheter upprätthålls 
på en tillräcklig nivå. Vid allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa som har sitt ursprung i en zoonotisk 
infektion är det viktigt att se till att det 
råder interoperabilitet vad gäller 
beredskaps- och insatsplaneringen mellan 
hälso- och sjukvårdssektorn och 
veterinärsektorn.
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__________________ __________________
15 Världshälsoorganisationen. 
Internationella hälsoreglementet (IHR, 
2005). Se 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

15 Världshälsoorganisationen. 
Internationella hälsoreglementet (IHR, 
2005). Se 
https://www.who.int/ihr/publications/9789
241596664/en/.

Or. en

Ändringsförslag 23
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Mot bakgrund av lärdomarna från 
den pågående covid-19-pandemin bör 
denna förordning skapa en starkare ram 
för samordning på unionsnivå. 
Överföringen 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)) från nationell nivå till 
EU-nivå har varit effektiv och till gagn 
för medborgarna. Detta undviker 
konkurrens mellan medlemsstaterna och 
garanterar en säker, rättvis, jämlik och 
överkomlig tillgång till medicinska 
motåtgärder. Gemensamma 
upphandlingsförfaranden bör därför 
tillämpas som standard för medicinska 
motåtgärder mot gränsöverskridande hot 
mot hälsan.

Or. en

Ändringsförslag 24
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
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Campomenosi

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Den föreliggande texten bör stödja 
sig på lärdomarna från covid-19-
pandemin för att utvärdera lämpligheten 
av ett samordningsuppdrag på EU-nivå, 
bland annat med tanke på de svårigheter 
som uppstått vid kommissionens 
förhandlingar om grupperade inköpsavtal 
för vacciner samt vid leveranserna. Dessa 
lärdomar bör därutöver leda till att 
uppdragen att förhandla om 
upphandlingar innehåller bestämmelser 
om förhandlarnas kvalifikationer, om 
leveransvillkor och leveranstider, samt om 
de belöningar eller viten som ska 
tillämpas vid uppfyllande respektive vid 
misslyckande.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Med utgångspunkt i 
erfarenheterna från covid-19-pandemin 
bör denna förordning skapa ett starkare 
mandat för samordning på unionsnivå. 
En WHO-förklaring av ett hot mot 
folkhälsan som formellt erkänns på EU-
nivå skulle leda till ökad samordning och 
i undantagsfall möjliggöra gemensamma 
upphandlingsförfaranden för utveckling, 
lagring, distribution och donation av 
medicinska motåtgärder till de mest 
rekommenderbara behoven och om 
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upphandlingen och tillhandahållandet 
inte kan säkerställas lika effektivt på 
något annat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 26
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Det främsta syftet med den 
gemensamma upphandlingen bör vara att 
förbättra beredskapen för och insatserna 
mot allvarliga gränsöverskridande hot 
mot hälsan, och i synnerhet att förbättra 
försörjningstryggheten och 
försörjningskapaciteten för medicinska 
motåtgärder i de deltagande länderna 
genom hela den tid då hotet pågår, 
säkerställa jämlik tillgång för patienter 
och ge ökad synlighet och förutsägbarhet 
för de deltagande aktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 27
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, 
Biljana Borzan, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Leszek Miller, Brando Benifei, Clara Aguilera

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) För att säkerställa den inre 
marknadens motståndskraft under 
ytterligare nödsituationer på 
hälsoområdet och för att minska 
beroendet av tredjeländer bör denna 
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förordning främja skapandet av 
minimilager i EU av medicinska 
motåtgärder som strategiska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 28
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera

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 
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.

(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 
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. 
Exklusivitetsklausulen bör innebära att 
länder som deltar inte får förhandla fram 
och/eller underteckna parallella avtal med 
producenter. Om de bryter mot detta 
förbud bör de uteslutas från gruppen av 
deltagande länder. 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 
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och rådets beslut nr 1313/2013/EU16. 
Öppenhetsåtgärderna måste förbättras för 
att så snabbt som möjligt garantera snabb, 
jämlik, rättvis och överkomlig tillgång till 
livsviktiga medicinska motåtgärder 
samtidigt som prisspekulation undviks 
mellan medlemsstaterna. Om man inte 
tillämpar gemensamma 
upphandlingsförfaranden måste en hög 
nivå av öppenhet rörande prissättning, 
ersättning för olika behandlingar, 
marknadsföring av läkemedel och 
utvärdering av metoder i hälso- och 
sjukvården garanteras för att ge 
medlemsstaterna likvärdiga villkor när de 
förhandlar med läkemedelsföretag.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Or. en

Ändringsförslag 29
Adam Bielan, Carlo Fidanza

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 
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 

(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 
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 unionen också 
anpassas så att det innehåller en 
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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.

exklusivitetsklausul om förhandling och 
upphandling för länder som deltar i ett 
gemensamt upphandlingsförfarande. 
Exklusivitetsklausulen bör föreskriva att 
länder som deltar i det gemensamma 
upphandlingsförfarandet förhindras från 
att förhandla om och ingå parallellavtal 
rörande samma medicinska motåtgärder 
och förhandlingsparter, och undviker 
därmed att dessa länder utesluts från 
gruppen av deltagande länder. 
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.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Or. en

Ändringsförslag 30
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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 
enlighet med tillämplig unionslagstiftning. 
Avtalet om gemensam upphandling 

(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 
enlighet med tillämplig unionslagstiftning. 
Avtalet om gemensam upphandling 
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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.

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 samt 
försörjningstrygghet och 
försörjningskapacitet avseende den 
medicinska motåtgärden i fråga 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 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/EU16.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Or. en

Ändringsförslag 31
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

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 enlighet med tillämplig 
unionslagstiftning. Avtalet om gemensam 

(9) 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 unionen anpassas 
så att det innehåller en exklusivitetsklausul 
om förhandling och upphandling för länder 
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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 unionen 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.

som deltar i ett gemensamt 
upphandlingsförfarande. En sådan 
exklusivitetsklausul bör trots detta 
garantera att de medlemsstater som så 
önskar kan förhandla om andra avtal, 
med andra leverantörer, för att undvika 
eventuella stopp eller förseningar av det 
gemensamma förfarandet. 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.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Or. fr

Ändringsförslag 32
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, 
Vincenzo Sofo

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 
enlighet med tillämplig unionslagstiftning. 
Avtalet om gemensam upphandling 
fastställer de praktiska arrangemangen för 
det gemensamma upphandlingsförfarande 

(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 
enlighet med tillämplig unionslagstiftning. 
Avtalet om gemensam upphandling 
fastställer de praktiska arrangemangen för 
det gemensamma upphandlingsförfarande 
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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.

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 och deltar i 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.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Or. en

Ändringsförslag 33
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. 
Kommissionen ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt att säkerställa att en 
gemensam upphandling av medicinska 
motåtgärder i den mening som avses i 
artikel 12 även omfattar upphandling av 
särläkemedel.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

16 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1313/2013/EU av den 17 december 2013 
om en civilskyddsmekanism för unionen 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Or. en

Ändringsförslag 34
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Den gemensamma upphandlingen 
bör utföras på ett öppet, snabbt och 
effektivt sätt för att förhindra störningar 
på marknaden och för att säkerställa att 
de berörda aktörerna uppfyller sina 
avtalsmässiga skyldigheter. I detta 
avseende är det av yttersta vikt att 
definiera tydliga och öppna steg från 
början av förfarandet när det gäller 
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process, omfattning, 
upphandlingsspecifikationer, tidsfrister 
och formaliteter. En preliminär 
samrådsfas med de deltagande aktörerna 
bör garanteras, såväl som en tydlig och 
ömsesidig kommunikation genom hela 
förfarandets gång.

Or. en

Ändringsförslag 35
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Eftersom ändamålet med 
gemensam upphandling är att garantera 
EU-medlemsstaternas försörjning med 
medicinska motåtgärder på en extremt 
konkurrensutsatt marknad och med 
förkortade leveranstider, bör deltagande i 
denna mekanism vara förbehållet för 
EU:s medlemsstater, annars skulle 
efterfrågan bli oproportionerlig i 
förhållande till utbudet och framkalla en 
uttunning av leverantörernas 
försörjningskapacitet.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Adam Bielan, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det gemensamma 
upphandlingsförfarandet bör först och 
främst främja samarbete och solidaritet 
mellan medlemsstaterna under en 
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allvarlig hälsokris, stärka deras 
förhandlingsposition och möjliggöra 
lämpliga inköpsvillkor när det gäller 
kvantiteten, priset eller tillgängligheten 
rörande en upphandlad medicinsk 
motåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 37
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att åstadkomma öppenhet ska 
kommissionen ge Europaparlamentet 
fullständig och korrekt information i god 
tid om de pågående förhandlingarna och 
ge tillgång till anbudshandlingarna i syfte 
att genomföra det förfarande som avses i 
artikel 12 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 38
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det främsta syftet med en 
gemensam upphandling bör vara att 
säkerställa stabiliteten i en oförutsägbar 
miljö men endast mot bakgrund av en 
gränsöverskridande hälsokris, och då 
garantera jämlik tillgång för patienter och 
ökad synlighet och förutsägbarhet för de 
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berörda aktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 39
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att garantera ett rättvist och 
jämlikt förfarande samt tillgång för alla 
EU-medborgare ska Europaparlamentet 
granska de avtal som ingås inom ramen 
för det gemensamma 
upphandlingsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 40
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Eftersom ett av medlemsstaternas 
främsta ansvarsområden är att säkerställa 
skyddet av sina medborgare behövs 
ytterligare flexibilitet när det gäller att 
kunna justera avtalsvillkoren efter att det 
inledande avtalet har ingåtts, för att öka, 
minska eller annullera beställningen av 
medicinska motåtgärder. För att skydda 
de uppdragstagare som direkt deltar i 
verksamhet som gagnar unionens 
politiska åtgärder bör sådana 
avtalsjusteringar på tillbörligt sätt 
motiveras av de nationella myndigheter 
som deltar i det gemensamma 
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upphandlingsförfarandet genom att 
förklara de berörda omständigheternas 
allvar eller brådskande natur, och sådana 
justeringar bör verkställas i nära 
samarbete med de uppdragstagare med 
vilka avtal ingåtts och med tillbörlig 
hänsyn tagen till de åtaganden som gjorts 
fram till tiden för den avtalsmässiga 
justeringen. 

Or. en

Ändringsförslag 41
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Under förutsättning att 
förhandlingen om och fullgörandet av 
inköpsavtal inte äventyras bör 
genomförandet av avtalet om gemensam 
upphandling och rescEU omfattas av 
höga transparenskrav, bland annat när 
det gäller offentliggörande av den exakta 
mängd som fördelas till varje deltagande 
land, uppgifter om leveranskedjor, 
produktion och leverans av upphandlade 
produkter samt uppgifter om de 
deltagande ländernas ansvar såväl som 
information om förekomsten av 
ersättningssystem med objektivt ansvar i 
de deltagande länderna.

Or. en

Ändringsförslag 42
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo, Adam Bielan

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

(9b) Den gemensamma upphandlingen 
ska utföras på ett öppet, snabbt och 
effektivt sätt för att förhindra störningar 
på marknaden och för att säkerställa att 
de berörda aktörerna kan uppfylla sina 
avtalsmässiga skyldigheter. I detta 
avseende är det av yttersta vikt att 
definiera tydliga och öppna steg från 
början av förfarandet när det gäller 
process, omfattning, 
upphandlingsspecifikationer, tidsfrister 
och formaliteter. En preliminär 
samrådsfas med de deltagande aktörerna 
bör garanteras, såväl som en 
tvåvägskommunikation genom hela 
förfarandets gång.

Or. en

Ändringsförslag 43
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Av samma skäl bör EU:s 
gemensamma upphandling av medicinska 
motåtgärder förbehållas användning av i 
första hand de medlemsstater som deltar i 
mekanismen, framför de som inte deltar, 
och bör utesluta all återförsäljning 
utanför EU.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Adam Bielan, Carlo Fidanza

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

(9c) Covid-19-pandemin har 
synliggjort den begränsade mångfalden 
av leverantörer och det alltför stora 
beroendet av särskilda leveranskedjor. 
Sådana sårbarheter måste åtgärdas 
genom att främja ett mer omfattande 
deltagande av små och medelstora företag 
i gemensamma upphandlingsförfaranden. 
Särskild betoning bör läggas på att 
tillhandahålla tekniskt stöd och minska de 
administrativa bördorna för att öka 
deltagandet av små och medelstora 
företag i processen. 

Or. en

Ändringsförslag 45
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) Vid förekomsten av en situation 
med gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa behövs ofta en snabb 
tillverkning med kort varsel. Det är därför 
att avgörande betydelse att ledtiderna för 
den gemensamma upphandlingen 
anpassas till och stämmer överens med 
tillverkarnas ledtider för att säkerställa 
tydlighet och förväntningar både från de 
organiserande och de deltagande 
enheternas sida.

Or. en

Ändringsförslag 46
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Vincenzo Sofo
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Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) Under en hälsokris behövs 
tillverkning ofta genomföras snabbt och 
med kort varsel. Det är därför av 
avgörande betydelse att ledtiderna för den 
gemensamma upphandlingen anpassas 
till och stämmer överens med 
tillverkarnas ledtider för att säkerställa 
tydlighet och förväntningar både från de 
organiserande och de deltagande 
enheternas sida.

Or. en

Ändringsförslag 47
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Förslag till förordning
Skäl 9d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9d) För att denna förordning ska 
uppfylla sina huvudsakliga syften, främst 
att säkerställa snabba insatser i händelse 
av allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa, bör prioritetsvillkor 
föreskrivas som gör genomförandet av de 
gemensamma upphandlingsförfarandena 
bindande för att garantera att leveransen 
och de planerade åtagandena till de 
deltagande länderna respekteras under 
alla omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 48
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Vincenzo Sofo
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Förslag till förordning
Skäl 9d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9d) Regleringsmässig flexibilitet bör 
övervägas och tillåtas för att säkerställa 
snabbare leveranser till marknaderna, till 
exempel genom att i nödsituationer godta 
varandras godkännanden för försäljning.

Or. en

Ändringsförslag 49
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

Förslag till förordning
Skäl 9e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9e) Gemensam upphandling innebär 
ett delat ansvar och en rättvis strategi med 
rättigheter och skyldigheter för alla 
inblandade parter, berörda myndigheter 
och tillverkare. I detta avseende bör 
åtaganden fastställas från början och 
respekteras, från tillverkarnas sida om att 
genomföra tillverkningen, och från 
myndigheternas sida om att köpa in de 
avtalade reserverade volymerna. Detta är 
också viktigt för att undvika slöseri med 
läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 50
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

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

(9e) Dessutom bör lämplig 
regleringsmässig flexibilitet övervägas 
och tillåtas av medlemsstaternas 
myndigheter inom ramen för 
gemensamma upphandlingsförfaranden 
och inbegripa, där så är relevant, 
godkännanden för försäljning för att 
säkerställa snabbare leveranser i god tid 
på EU:s inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 51
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Förslag till förordning
Skäl 9f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9f) Gemensam upphandling innebär 
ett delat ansvar och en rättvis strategi med 
rättigheter och skyldigheter för alla 
inblandade parter, berörda myndigheter 
och tillverkare. I detta avseende bör 
åtaganden fastställas från början och 
respekteras, från tillverkarnas sida om att 
genomföra tillverkningen, och från 
myndigheternas sida om att köpa in de 
avtalade reserverade volymerna.

Or. en

Ändringsförslag 52
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

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

(9f) Om gemensam upphandling 
används är det av avgörande betydelse, 
om den ska vara hållbar, att fastställa 
kriterier utöver enbart pris/kostnad som 
ska beaktas under tilldelningsprocessen. 
Sådana kriterier bör till exempel ta 
hänsyn till anbudsgivarens möjligheter att 
säkerställa försörjningstrygghet i en 
hälsokris.

Or. en

Ändringsförslag 53
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

Förslag till förordning
Skäl 9g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9g) Om gemensam upphandling 
används är det av avgörande betydelse, 
om den ska vara hållbar, att 
kommissionen säkerställer tillgängliga, 
öppna, proportionerliga och icke-
diskriminerande tekniska specifikationer 
samt urvals- och tilldelningskriterier 
genom att beakta och sätta ett betydande 
och prioriterat värde på de högsta 
säkerhets- och kvalitetsstandarderna för 
medicinska motåtgärder, i enlighet med 
den tillämpliga lagstiftningen, utöver 
priset och kostnaden för dessa. Sådana 
kriterier bör även inbegripa 
anbudsgivarens möjlighet att garantera 
försörjningstrygghet och 
försörjningskapacitet i en situation där 
det förekommer gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa, samt att erbjuda 
lämplig flexibilitet för att möjliggöra ett 
bredare urval av framgångsrika 
leverantörer och ett ändamålsenligt 
deltagande av små och medelstora företag 
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i tilldelningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 54
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Förslag till förordning
Skäl 9h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9h) För att främja förhandlingar om 
gemensamma upphandlingsförfaranden 
bör medlemsstaterna inrätta 
ersättningssystem med objektivt ansvar 
som bör användas i händelse av 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa som tillkännages av EU, och som 
gör det möjligt för medborgare som får en 
biverkning av en särskild medicinsk 
motåtgärd som är föremål för ett 
gemensamt upphandlingsförfarande att 
erhålla skälig ersättning genom att enbart 
bevisa orsakssambandet mellan den 
berörda medicinska motåtgärden och den 
orsakade skadan. Denna eventuella skada 
bör inte belasta varje enskild drabbad 
person utan bör anses som en social 
börda och delas av samhället som helhet. 
Därför bör jämlik tillgång till skälig 
ersättning genom ersättningssystem med 
objektivt ansvar tillhandahållas.

Or. en

Ändringsförslag 55
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Kommissionen bör stärka (11) Kommissionen bör stärka 
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samarbetet med medlemsstaterna, ECDC, 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA), andra EU-byråer, 
forskningsinfrastrukturer och WHO för att 
förbättra förebyggandet av smittsamma 
sjukdomar, såsom sjukdomar som kan 
förebyggas genom vaccination, samt andra 
hälsofrågor, såsom antimikrobiell resistens.

samarbetet med medlemsstaterna, ECDC, 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA), andra EU-byråer, 
forskningsinfrastrukturer och de tre 
parterna (WHO, OIE, FAO) för att 
förbättra förebyggandet av smittsamma 
sjukdomar, såsom sjukdomar som kan 
förebyggas genom vaccination, samt andra 
hälsofrågor, såsom antimikrobiell resistens.

Or. en

Ändringsförslag 56
Carlo Fidanza, Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Regelbunden 
tvåvägskommunikation och ett 
regelbundet informationsutbyte mellan 
myndigheter, branschen och relevanta 
enheter i den farmaceutiska 
leveranskedjan bör främjas för att 
underlätta den preliminära dialogen 
rörande förutsebara allvarliga 
gränsöverskridande hälsohot på 
marknaden genom informationsutbyte om 
de förväntade 
försörjningsbegränsningarna, 
möjliggörande av bättre samordning, 
synergier och kraftfulla svarsåtgärder vid 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 57
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I denna förordning säkerställs 
samordnade åtgärder på EU-nivå för att 
undvika att de inre gränserna stängs och 
den inre marknaden paralyseras, vilket 
kan hota rörligheten av grundläggande 
förnödenheter, däribland läkemedel, 
medicintekniska produkter och personlig 
skyddsutrustning. Det är därför 
nödvändigt att säkerställa en korrekt 
tillämpning av EU-lagstiftningen på 
området exportrestriktioner genom en 
permanent anmälningsmekanism.

Or. en

Ändringsförslag 58
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando Benifei, Clara 
Aguilera

Förslag till förordning
Skäl 15

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 försöka säkerställa 
bl.a. rättvis, jämlik och överkomlig 
tillgång till medicinska motåtgärder i hela 
Europa. De åtgärder som vidtas på 
nationell nivå ska vara proportionerliga 
och begränsas till folkhälsorisker som rör 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och ska inte stå i strid 
med de skyldigheter och rättigheter som 
fastställs i fördraget om Europeiska 
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unionens funktionssätt, t.ex. avseende fri 
rörlighet för personer, varor och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 59
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen ska se till att 
antalet sängplatser på sjukhusen i 
medlemsstaterna såväl som antalet 
tillgängliga sängplatser inom 
intensivvården i medlemsstaterna är 
kända när ett undantagstillstånd utropas, 
i syfte att flytta patienter över gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 60
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 17

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 

(17) Inkonsekvent kommunikation till 
allmänheten och berörda parter, såsom 
hälso- och sjukvårdspersonal samt 
folkhälsoexperter, t.ex. veterinärer, 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 



AM\1229062SV.docx 41/98 PE691.332v01-00

SV

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.

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 
77I, 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 
77I, 20.3.2019, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 61
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Förslag till förordning
Skäl 17

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 

(17) Inkonsekvent kommunikation till 
allmänheten och berörda parter, såsom 
hälso- och sjukvårdspersonal, 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 



PE691.332v01-00 42/98 AM\1229062SV.docx

SV

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.

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 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 
77I, 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 
77I, 20.3.2019, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 62
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 17

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 

(17) Inkonsekvent kommunikation till 
allmänheten och berörda parter, såsom 
hälso- och sjukvårdspersonal, och 
underlåtenhet att hålla medborgarna 
informerade 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 
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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.

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 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).

Or. ro

Ändringsförslag 63
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, 
Biljana Borzan, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Leszek Miller, Brando Benifei, Clara Aguilera

Förslag till förordning
Skäl 18

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 

(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 
och främjar de gemensamma 
upphandlingsförfarandena för utveckling, 
lagring och donation av medicinska 
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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.

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 ECDC, för 
EMA, för andra unionsorgan eller 
unionsbyråer som observatörer, och för 
Europaparlamentet. 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.

Or. en

Ändringsförslag 64
Carlo Fidanza, Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 18

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 

(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 



AM\1229062SV.docx 45/98 PE691.332v01-00

SV

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.

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 med nära inblandning av de 
relevanta intressenterna i branschen. 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.

Or. en

Ändringsförslag 65
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso

Förslag till förordning
Skäl 18

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 

(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 
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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.

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. I enlighet med 
de gränser som fastställs i fördragen får 
medlemsstaterna inte påtvingas någon av 
dessa mekanismer, utan de ska ge EU och 
medlemsstaterna möjlighet att bättre 
samordna och lättare vidta åtgärder på 
EU-nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

Förslag till förordning
Skäl 20

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 

(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 
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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.

att identifiera smittade personer och 
personer som har blivit utsatta för 
smittorisk. Kommissionen ska garantera 
en säker behandling av sådana uppgifter 
och säkerställa att de behandlas i enlighet 
med skyddet av personuppgifter. 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).

Or. en

Ändringsförslag 67
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 20

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 

(20) Vid händelser som motsvarar 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och som sannolikt 
kommer att få unionsomfattande följder 
bör de berörda medlemsstaterna ha 
möjlighet att på ett samordnat sätt vidta 
vissa kontroll- eller 
kontaktspårningsåtgärder för att identifiera 
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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.

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.

__________________ __________________
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).

Or. fr

Ändringsförslag 68
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Eftersom målen för denna 
förordning på grund av den 
gränsöverskridande karaktären av de 
allvarliga hoten mot människors hälsa 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås 
av medlemsstaterna själva utan bättre kan 
uppnås på unionsnivå, får unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 

(23) Eftersom målen för denna text 
enbart avser ett frivilligt samarbete mellan 
medlemsstaterna och en organisation på 
samma nivå som en EU-institution, ett 
EU-organ eller en EU-byrå är det inte 
lämpligt att använda en förordning för att 
tillämpa den effektivt. I enlighet med den 
subsidiaritetsprincip som fastslås i 
artikel 5 i EU-fördraget bör då hellre den 
upphävda texten, om den är ett beslut, 
ersättas av ett annat beslut eller av ett 
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utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå dessa mål.

direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 69
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) De nationella myndigheterna bör i 
lämpliga fall samråda med och i 
genomförandet av denna förordning 
involvera representativa nationella 
arbetsmarknadsparter inom hälso- och 
sjukvårdssektorn samt den sociala 
omsorgssektorn.

Or. en

Motivering

Fackföreningar och arbetsgivare spelar en viktig roll i genomförandet av 
beredskapsplanerna.

Ändringsförslag 70
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa enhetliga villkor 
vid genomförandet av denna förordning 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att anta 
genomförandeakter om mallar för 
information om beredskaps- och 
insatsplanering, utbildning för hälso- och 
sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa, upprättande och uppdatering av 

(25) För att säkerställa enhetliga villkor 
vid genomförandet av denna text bör 
kommissionen kunna föreslå beslut eller 
rekommendationer för utarbetande av 
mallar för information om beredskaps- och 
insatsplanering, utbildning för hälso- och 
sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa, upprättande och uppdatering av 
en förteckning över smittsamma sjukdomar 
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en förteckning över smittsamma sjukdomar 
och relaterade särskilda hälsofrågor som 
ingår i ansvarsområdet för nätverket för 
epidemiologisk övervakning och 
förfaranden för nätverkets drift, antagande 
av falldefinitioner för de smittsamma 
sjukdomar och särskilda hälsofrågor som 
ingår i ansvarsområdet för nätverket för 
epidemiologisk övervakning och, vid 
behov, för andra allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa som är föremål för tillfällig 
monitorering, förfaranden för 
verksamheten inom EWRS, 
övervakningsplattformens funktion, 
utnämnande av EU-referenslaboratorier för 
att stödja nationella referenslaboratorier, 
förfaranden för informationsutbyte om och 
samordning av medlemsstaternas insatser, 
fastställandet av att ett hot mot folkhälsan 
på unionsnivå föreligger och upphävandet 
av ett sådant fastställande och förfaranden 
som krävs för att säkerställa att 
verksamheten inom EWRS och 
behandlingen av data är förenliga med 
dataskyddslagstiftningen.

och relaterade särskilda hälsofrågor som 
ingår i ansvarsområdet för nätverket för 
epidemiologisk övervakning och 
förfaranden för nätverkets drift, antagande 
av falldefinitioner för de smittsamma 
sjukdomar och särskilda hälsofrågor som 
ingår i ansvarsområdet för nätverket för 
epidemiologisk övervakning och, vid 
behov, för andra allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa som är föremål för tillfällig 
monitorering, förfaranden för 
verksamheten inom EWRS, 
övervakningsplattformens funktion, 
utnämnande av EU-referenslaboratorier för 
att stödja nationella referenslaboratorier, 
förfaranden för informationsutbyte om och 
samordning av medlemsstaternas insatser, 
fastställandet av att ett hot mot folkhälsan 
på unionsnivå föreligger och upphävandet 
av ett sådant fastställande och förfaranden 
som krävs för att säkerställa att 
verksamheten inom EWRS och 
behandlingen av data är förenliga med 
dataskyddslagstiftningen. Dessa 
definitioner gäller bara inom den 
förutnämnda EU-ramen och ersätter inte 
de nationella definitioner som 
medlemsstaterna tillämpar.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/201120. 
Eftersom de genomförandeakter som 
föreskrivs i denna förordning avser skydd 
av människors hälsa får kommissionen 
inte anta ett utkast till genomförandeakt 

utgår
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utan att kommittén om allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa avger ett yttrande, i enlighet med 
artikel 5.4 andra stycket a i förordning 
(EU) nr 182/2011.
__________________
20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. fr

Ändringsförslag 72
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Rekommendationerna från 
Världshälsoorganisationens 
högnivåexpertgrupp om sysselsättning 
inom hälso- och sjukvården samt 
ekonomisk tillväxt (2016)1a för 
åtgärdande av personalbrist ska 
integreras i beredskapsplanerna för att 
säkerställa lämpliga och 
behovsorienterade bemanningsnivåer.
__________________
1a https://www.who.int/hrh/com-
heeg/reports/report-expert-group/en/

Or. en

Motivering

En av de viktigaste delarna av beredskapen bör vara att säkerställa tillräckliga och 
behovsorienterade bemanningsnivåer för hälso- och sjukvårdspersonal samt social 
omsorgspersonal.
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Ändringsförslag 73
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Covid-19-hälsokrisen har visat att 
varken gemensam upphandling av 
medicinska motåtgärder eller unionens 
finansiering av forskning om dessa har 
varit en tillräcklig lösning för att åtgärda 
hotet mot folkhälsan. Om ett hot mot 
folkhälsan förklaras på unionsnivå och 
instrumenten i denna förordning, såsom 
gemensam upphandling av medicinska 
motåtgärder, visar sig vara otillräckliga 
för att åtgärda hälsokrisen, bör 
kommissionen i framtiden ha befogenhet 
att bevilja s.k. tvångslicenser för patent på 
dessa mediciner, vacciner och 
medicintekniska produkter till europeiska 
tillverkare för att öka unionens 
produktionskapacitet. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör överväga en möjlig 
delegering av befogenheten att bevilja 
tvångslicenser till kommissionen i nästa 
översyn av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 74
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Kommissionen bör anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan om det, i vederbörligen motiverade 
fall med avseende på hur allvarligt eller 
nytt ett allvarligt gränsöverskridande hot 

utgår
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mot folkhälsan är, eller hur snabbt det 
sprids mellan medlemsstaterna, är 
nödvändigt på grund av tvingande skäl till 
skyndsamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 75
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I syfte att fastställa läget avseende 
genomförandet av de nationella 
beredskapsplanerna, och deras 
överensstämmelse med unionsplanen, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
förfaranden, normer och kriterier för de 
revisioner som syftar till bedömningen av 
beredskaps- och insatsplanering på 
nationell nivå. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning21. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(28) I syfte att fastställa läget avseende 
genomförandet av de nationella 
beredskapsplanerna, och deras 
överensstämmelse med unionsplanen, bör 
kommissionen också kunna föreslå beslut 
eller rekommendationer med avseende på 
förfaranden, normer och kriterier för de 
revisioner som syftar till bedömningen av 
beredskaps- och insatsplanering på 
nationell nivå. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning21. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av sådana akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av sådana akter.

__________________ __________________
21 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 21 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. fr
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Ändringsförslag 76
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando Benifei, Clara 
Aguilera

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) gemensam upphandling av 
medicinska motåtgärder,

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

Or. en

Ändringsförslag 77
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Hot av miljömässigt eller 
klimatmässigt ursprung.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 78
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Hot av okänt ursprung. utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 79
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska fortfarande ha 
rätt att behålla eller införa ytterligare 
arrangemang, förfaranden och åtgärder för 
sina nationella system inom de områden 
som omfattas av denna förordning, 
inklusive arrangemang som föreskrivs i 
befintliga eller framtida bilaterala eller 
multilaterala avtal eller konventioner, 
förutsatt att sådana ytterligare 
arrangemang, förfaranden och åtgärder 
inte inverkar negativt på tillämpningen av 
denna förordning.

6. Medlemsstaterna ska fortfarande ha 
rätt att behålla eller införa ytterligare 
arrangemang, förfaranden och åtgärder för 
sina nationella system inom de områden 
som omfattas av denna förordning, 
inklusive arrangemang som föreskrivs i 
befintliga eller framtida bilaterala eller 
multilaterala avtal. De ska vidare ha rätt 
att inte följa kommissionens beslut, 
föreskrifter och rekommendationer.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Adriana Maldonado López, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Leszek Miller, Brando Benifei, Clara Aguilera

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – 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.

Or. en
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Motivering

Enskilda nationella hälso- och sjukvårdssystem har ofta inte råd med nya dyra 
genombrottsmediciner, till exempel för att behandla antibiotikaresistens samt sällsynta och 
kroniska sjukdomar. EU:s gemensamma upphandling undviker konkurrens medlemsstaterna 
emellan och säkrar en jämlik tillgång till viktiga medicinska motåtgärder för medborgarna.

Ändringsförslag 81
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. medicinsk motåtgärd: 
humanläkemedel och medicintekniska 
produkter enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG23 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/74524 eller 
andra varor eller tjänster för beredskap och 
insatser vid ett allvarligt 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa.

8. medicinsk motåtgärd: 
humanläkemedel och medicintekniska 
produkter enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG23 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/74524 eller 
andra varor eller tjänster för beredskap och 
insatser vid ett allvarligt 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa, däribland i synnerhet läkemedel för 
behandling av sällsynta sjukdomar.

__________________ __________________
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, 
s. 67).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, 
s. 67).

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 
2017 om medicintekniska produkter, om 
ändring av direktiv 2001/83/EG, 
förordning (EG) nr 178/2002 och 
förordning (EG) nr 1223/2009 och om 
upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG 
och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 
1).

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 
2017 om medicintekniska produkter, om 
ändring av direktiv 2001/83/EG, 
förordning (EG) nr 178/2002 och 
förordning (EG) nr 1223/2009 och om 
upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG 
och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 
1).

Or. en
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Ändringsförslag 82
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. gröna linjer: farbara och säkra 
transportkorridorer som i händelse av ett 
på unionsnivå förklarat hot mot 
folkhälsan gör det möjligt för 
medlemsstaterna att bevara den fria 
rörligheten för nödvändiga varor och 
medicinska motåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 83
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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:

Or. en

Ändringsförslag 84
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

däribland om specifika motåtgärder, till 
medlemsstaterna för förebyggande och 
kontroll av allvarliga gränsöverskridande 
hot mot människors hälsa samtidigt som 
hänsyn tas till den inre marknadens 
korrekta funktion.

Or. en

Ändringsförslag 85
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I möjligaste mån ska HSC anta 
vägledningar eller yttranden enhälligt.

3. I möjligaste mån ska HSC anta 
vägledningar eller yttranden enhälligt. 
Besluten har inte tvingande verkan.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 87
Kateřina Konečná

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

Erkända europeiska 
arbetsmarknadsparter i EU:s relevanta 
branschvisa kommittéer för social dialog 
inom hälso-och sjukvårdstjänsterna ska 
ha observatörsstatus i HCS.

Or. en

Motivering

Pandemin har understrukit den viktiga roll som spelas av arbetsmarknadens parter när det 
gäller riskbedömning och säkerställande av beredskapen. 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 kommitté för social dialog är kommittén för social dialog för sjukhussektorn samt 
hälso- och sjukvårdssektorn.

Ändringsförslag 88
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) risk- och kriskommunikation, utgår

Or. fr

Ändringsförslag 89
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) beredskap och insatser på 
hälsoområdet samt sektorsövergripande 
samarbete, och

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 90
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) hanteringen av planen. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 91
Kateřina Konečná

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) en lämplig och behovsorienterad 
bemanningsnivå,

Or. en

Ändringsförslag 92
Kateřina Konečná

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) tillräckliga lager av personlig 
skyddsutrustning av högsta kvalitet,

Or. en

Ändringsförslag 93
Kateřina Konečná
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) övervakning om lämpliga 
riskbedömningar, beredskapsplaner och 
utbildning planeras för hälso- och 
sjukvården samt den sociala omsorgen på 
arbetsplatsnivå,

Or. en

Ändringsförslag 94
Kateřina Konečná

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) hur inkluderande de nationella 
hälso- och sjukvårdssystemen ska vara för 
att säkerställa lika tillgång till hälso- och 
sjukvård samt social omsorg och för att 
möjliggöra högkvalitativ behandling utan 
dröjsmål.

Or. en

Motivering

Insatsplanerna bör inbegripa information om den lämpliga, behovsorienterade 
bemanningsnivån, skydd för hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet samt resurser som 
säkerställer mer jämlik tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster. Det är av avgörande 
betydelse att det finns övervakning om riskbedömningar utförs på arbetsplatserna och varje 
relevant arbetsplats har sin egen beredskapsplan. Det har varit inom den sociala omsorgen 
som de nödvändiga riskbedömningarna inte utfördes, beredskapsplanerna inte var redo, den 
personliga skyddsutrustningen inte var tillgänglig, och utbildningen inte tillhandahölls i 
tillräckligt god tid.

Ändringsförslag 95
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Unionens beredskaps- och 
insatsplan föreskriver också åtgärder som 
säkerställer den inre marknadens 
normala funktion under allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 96
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utarbetandet av nationella 
beredskaps- och insatsplaner ska varje 
medlemsstat samordna med kommissionen 
för att uppnå överensstämmelse med 
unionsplanen och utan dröjsmål 
informera kommissionen och HSC om 
varje betydande revidering av den 
nationella planen.

1. Vid utarbetandet av nationella 
beredskaps- och insatsplaner ska varje 
medlemsstat informera kommissionen och 
HSC om dessa för att unionsplanen ska 
hållas tillräckligt uppdaterad.

Or. fr

Ändringsförslag 97
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utarbetandet av nationella 
beredskaps- och insatsplaner ska varje 
medlemsstat samordna med kommissionen 
för att uppnå överensstämmelse med 

1. Vid utarbetandet av nationella 
beredskaps- och insatsplaner ska varje 
medlemsstat samråda med de nationella 
arbetsmarknadsparterna och samordna 
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unionsplanen och utan dröjsmål informera 
kommissionen och HSC om varje 
betydande revidering av den nationella 
planen.

med kommissionen för att uppnå 
överensstämmelse med unionsplanen och 
utan dröjsmål informera kommissionen och 
HSC om varje betydande revidering av den 
nationella planen.

Or. en

Ändringsförslag 98
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Ändringsförslag 99
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led b – led ii

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.

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.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led b – led ii

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 hälso- och 
räddningstjänster; riskkommunikation; 
forskningsutveckling och utvärderingar för 
att ligga till grund för och påskynda 
krisberedskapen.

Or. en

Ändringsförslag 101
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Resurser: inklusive finansiella 
resurser för krisberedskap och 
beredskapsfinansiering för insatser; 
logistikmekanismer och grundläggande 
förnödenheter för hälso- och sjukvård; och 
särskilt avdelad, utbildad och utrustad 
personal för nödsituationer. 

iii) Resurser: inklusive finansiella 
resurser för krisberedskap och 
beredskapsfinansiering för insatser; 
logistikmekanismer och grundläggande 
förnödenheter för hälso- och sjukvård; och 
ett lämpligt behovsorienterat antal av 
särskilt avdelad, utbildad och utrustad 
personal för nödsituationer i hälso- och 
sjukvården samt den sociala omsorgen. 

Or. en
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Ändringsförslag 102
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Resurser: inklusive finansiella 
resurser för krisberedskap och 
beredskapsfinansiering för insatser; 
logistikmekanismer och grundläggande 
förnödenheter för hälso- och sjukvård; och 
särskilt avdelad, utbildad och utrustad 
personal för nödsituationer; och

iii) Resurser: inklusive finansiella 
resurser för krisberedskap och 
beredskapsfinansiering för insatser; 
logistikmekanismer, nationella 
produktionsmedel och grundläggande 
förnödenheter för hälso- och sjukvård; och 
särskilt avdelad, utbildad och utrustad 
personal för nödsituationer; och

Or. fr

Ändringsförslag 103
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Det samråd med 
arbetsmarknadens parter som har ägt rum 
för att säkerställa att man i stort sett är 
överens om och stöder 
riskbedömningarna, beredskapsplanerna 
och genomförandet, och att dessa är 
förenliga med den gällande arbetsrätten 
och kollektivavtalen.

Or. en

Ändringsförslag 104
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av rapporten ska 
kommissionen i god tid inleda samtal i 
HSC för att diskutera framsteg och brister i 
beredskapen.

På grundval av rapporten ska 
kommissionen i god tid inleda samtal i 
HSC för att diskutera framsteg och brister i 
beredskapen samt föreslå specifika 
åtgärder och insatser för att åtgärda 
befintliga brister och mer effektivt 
förbereda inför framtiden.

Or. ro

Ändringsförslag 105
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lägga fram 
en handlingsplan som tar upp de 
föreslagna rekommendationerna från 
revisionen och motsvarande korrigerande 
åtgärder och delmål.

utgår

Dessa åtgärder kan bland annat omfatta
a) översyn/anpassning av 
lagstiftningen, om så är nödvändigt,
b) utbildningsinitiativ,
c) översiktsrapporter från 
revisionsserier som innehåller exempel på 
god praxis.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utbildningsinitiativ, b) initiativ som syftar till att rekrytera 
och behålla hälso- och sjukvårdspersonal 
samt utbildningsinitiativ,

Or. en

Ändringsförslag 107
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska samarbeta inom 
HSC för att samordna sitt arbete för att 
utveckla, förstärka och vidmakthålla sin 
kapacitet i fråga om monitorering, tidig 
varning, bedömning och insatser vid 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa.

1. Kommissionen och de 
medlemsstater som så önskar får, utöver 
den tillsynsroll som HSC spelar, 
samarbeta om detta för att samordna sitt 
arbete för att utveckla, förstärka och 
vidmakthålla sin kapacitet i fråga om 
monitorering, tidig varning, bedömning 
och insatser vid allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anordna 
utbildning för medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa, inklusive om 
beredskapskapacitet enligt IHR.

1. Kommissionen får anordna 
utbildning för medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdspersonal, personal inom den 
sociala omsorgen och personal inom 
folkhälsa, inklusive om 
beredskapskapacitet enligt IHR.
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Or. en

Ändringsförslag 109
Kateřina Konečná

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anordna denna 
utbildning i samarbete med de berörda 
medlemsstaterna.

Kommissionen ska anordna denna 
utbildning i samarbete med de berörda 
medlemsstaterna. Kommissionen ska 
samråda med de relevanta europeiska 
arbetsmarknadsparterna för hälso- och 
sjukvårdssektorn samt den sociala 
omsorgssektorn om 
utbildningsverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 110
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

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 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, 
men endast 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 

29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 



AM\1229062SV.docx 69/98 PE691.332v01-00

SV

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

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

Or. en

Ändringsförslag 111
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera

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. I syfte att i förväg köpa in 
medicinska motåtgärder mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa bör gemensamma 
upphandlingsförfaranden i enlighet med 
artikel 165.2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/104629 genomföras som standard.

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

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

Or. en



PE691.332v01-00 70/98 AM\1229062SV.docx

SV

Ändringsförslag 112
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

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 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. Kommissionen får i 
detta sammanhang anlita förhandlare 
som kan uppvisa praktisk expertkunskap 
inom avtalslogistik och offentlig och 
privat upphandling med liknande volymer 
och villkor. Sådana förhandlare måste ha 
godkänts av de deltagande 
medlemsstaternas företrädare.

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 113
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Den gemensamma upphandlingen 
ska vara tidsbegränsad till förekomsten av 
ett allvarligt gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och användas för inköp 
och tillhandahållande av varje enskild 
medicinsk motåtgärd till de mest 
rekommenderbara behoven, under 
förutsättning att detta inte kan garanteras 
lika effektivt på andra sätt.

Or. en

Ändringsförslag 114
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) De åtaganden och avtalsmässiga 
skyldigheter som fastställs i motsvarande 
inköpsavtal ska respekteras av alla 
berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 115
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-ab) Ett prioritetsvillkor som gör 
genomförandet av de gemensamma 
upphandlingsförfarandena bindande bör 
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föreskrivas för att garantera att 
leveransen och de planerade åtagandena 
till de deltagande länderna respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 116
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Deltagande i det gemensamma 
upphandlingsförfarandet ska vara öppet för 
alla medlemsstater, Eftastater och 
unionens kandidatländer i enlighet med 
artikel 165.2 i förordning (EU, Euratom) 
2018/1046.

a) Deltagande i det gemensamma 
upphandlingsförfarandet ska vara öppet för 
alla medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Syftet med den gemensamma 
upphandlingen bör vara att garantera 
stabiliteten under oförutsägbara 
förhållanden, men endast vid förekomsten 
av allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa. Under andra 
förhållanden ska andra åtgärder föredras, 
såsom upphandling på nationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 118
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Rättigheterna och skyldigheterna 
för de medlemsstater, Eftastater och 
unionens kandidatländer som inte deltar i 
det gemensamma upphandlingsförfarandet 
ska respekteras, särskilt de som avser 
skydd för och förbättring av människors 
hälsa.

b) Rättigheterna och skyldigheterna 
för de medlemsstater som inte deltar i den 
gemensamma upphandlingen ska 
respekteras, särskilt de som avser skydd för 
och förbättring av människors hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 119
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den gemensamma upphandlingen 
ska utföras på ett öppet, snabbt och 
effektivt sätt som fastställer tydliga steg 
från början av förfarandet när det gäller 
process, omfattning, 
upphandlingsspecifikationer, tidsfrister 
och formaliteter. En preliminär 
samrådsfas med de deltagande aktörerna 
ska garanteras, såväl som en 
tvåvägskommunikation genom hela 
förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 120
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando 
Benifei, Clara Aguilera
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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 enbart genom det förfarandet och 
inte genom andra kanaler, och får inte 
genomföra parallella förhandlingsprocesser 
för den produkten. Genomförande av 
parallella förhandlingar ska leda till 
uteslutning från gruppen av deltagande 
länder.

Or. en

Ändringsförslag 121
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

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 som deltar i ett 
gemensamt upphandlingsförfarande ska 
upphandla den specifika medicinska 
motåtgärden i fråga genom det förfarandet 
och inte genom andra kanaler, och får inte 
genomföra parallella förhandlingsprocesser 
för den produkten –

Or. fr

Ändringsförslag 122
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c
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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. Genomförande av 
parallella förhandlingar ska leda till 
uteslutning från gruppen av deltagande 
länder, utan att detta förhindrar de 
deltagande länderna från att fullgöra 
befintliga avtal eller genomföra befintliga 
upphandlingsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 123
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo, Adam Bielan

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. Dessutom ska den 
gemensamma upphandlingen inte 
förhindra de deltagande länderna från att 
fullgöra befintliga avtal och ska inte 
heller ersätta ländernas reguljära 
upphandlingsprocesser.

Or. en
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Ändringsförslag 124
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den gemensamma upphandlingen 
ska genomföras på ett sådant sätt att den 
förbättrar försörjningstryggheten och 
försörjningskapaciteten i de deltagande 
länderna avseende medicinska 
motåtgärder mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa, garanterar en jämlik tillgång i 
största möjliga mån och stärker de 
deltagande ländernas köpkraft.

Or. en

Ändringsförslag 125
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, 
Biljana Borzan, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Leszek Miller, Brando Benifei, Clara Aguilera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den gemensamma upphandlingen 
ska genomföras på ett sätt som stärker de 
deltagande ländernas köpkraft, ökar 
försörjningstryggheten och säkerställer en 
rättvis, jämlik och överkomlig tillgång till 
medicinska motåtgärder mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 126
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Vincenzo Sofo
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ledtiderna för den gemensamma 
upphandlingen ska anpassas till 
tillverkarnas ledtider.

Or. en

Ändringsförslag 127
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, 
Vincenzo Sofo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Åtaganden bör fastställas och 
respekteras av alla berörda parter, 
alltifrån tillverkare, intressenter i 
leveranskedjan och myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 128
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

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. 
Medlemsstaterna ska bland annat ges 
möjlighet att förhandla med och 
upphandla medicinska motåtgärder av 
andra leverantörer än den som valts ut för 
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det gemensamma förfarandet där de 
berörda medlemsstaterna deltar.

Or. fr

Ändringsförslag 129
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

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 inte 
riskera att negativt påverka 
leveransflödena genom att öka risken för 
otillräcklig tillgång inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 130
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, 
Vincenzo Sofo

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

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, 
och inte heller ersätta de befintliga 
upphandlingsförfaranden som används av 
de deltagande länderna.

Or. en
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Ändringsförslag 131
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den gemensamma upphandlingen 
ska utföras på ett öppet, snabbt och 
effektivt sätt som fastställer tydliga steg 
från inledningen av förfarandet när det 
gäller process, omfattning, 
upphandlingsspecifikationer, tidsfrister 
och formaliteter.

Or. en

Ändringsförslag 132
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, 
Vincenzo Sofo, Adam Bielan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Kvalitativa kriterier utöver lägsta 
pris ska fastställas och beaktas i 
tilldelningsprocessen för de gemensamma 
upphandlingsanbuden.

Or. en

Ändringsförslag 133
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Ledtiderna för den gemensamma 
upphandlingen ska anpassas till 
tillverkarnas ledtider.

Or. en

Ändringsförslag 134
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) En preliminär samrådsfas med de 
deltagande aktörerna ska garanteras, 
såväl som en tydlig ömsesidig 
kommunikation genom hela förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 135
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dd) Medlemsstaternas myndigheter 
ska tillämpa regleringsmässig flexibilitet 
där så är lämpligt och med tillbörlig 
hänsyn till EMA:s riktlinjer för att 
säkerställa leverans i god tid av 
medicinska motåtgärder genom 
gemensamma upphandlingsförfaranden 
vid förekomsten av ett gränsöverskridande 
hot mot människors hälsa.

Or. en
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Ändringsförslag 136
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det gemensamma 
upphandlingsförfarandet får inte ha någon 
direkt finansiell inverkan på budgeten för 
de medlemsstater, Eftastater och unionens 
kandidatländer som inte deltar i det 
gemensamma upphandlingsförfarandet.

e) Den gemensamma upphandlingen 
har inte någon direkt finansiell inverkan på 
budgeten för de medlemsstater som inte 
deltar i den gemensamma upphandlingen.

Or. fr

Ändringsförslag 137
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Under förutsättning att 
förhandlingen om och fullgörandet av 
inköpsavtal inte äventyras ska den 
gemensamma upphandlingen omfattas av 
höga transparenskrav, bland annat när 
det gäller offentliggörande av den exakta 
mängd som fördelas till varje deltagande 
land, uppgifter om leveranskedjor, 
produktion och leverans av upphandlade 
medicinska motåtgärder samt uppgifter 
om de deltagande ländernas ansvar såväl 
som information om förekomsten av 
ersättningssystem med objektivt ansvar i 
de deltagande länderna.

Or. en
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Ändringsförslag 138
Adam Bielan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En medlemsstat som deltar i en 
gemensam upphandling får ändra sin 
tidigare fastställda begäran, även genom 
att dra sig tillbaka från deltagande i 
upphandlingen, om det har skett en 
betydande förändring av 
omständigheterna som följer av ett 
välgrundat allmänintresse.

Or. pl

Ändringsförslag 139
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De gemensamma 
upphandlingsförfarandena ska inbegripa 
tillgängliga, öppna, kvalitativa och icke-
diskriminerande tekniska specifikationer 
och urvalskriterier, som ska beaktas 
under tilldelningsprocessen för de 
gemensamma upphandlingsanbuden och 
vara förenliga med följande villkor och 
prioriteringsordning:
1. De ska förlita sig på kontrollen av 
den medicinska motåtgärd som är föremål 
för det berörda gemensamma 
upphandlingsförfarandet samt dess 
förenlighet med de högsta säkerhets- och 
kvalitetsstandarderna, i enlighet med vad 
som krävs i den relevanta lagstiftningen.
2. De ska utvärdera anbudsgivarens 
möjlighet att garantera 
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försörjningstryggheten och 
försörjningskapaciteten avseende den 
medicinska motåtgärden i fråga i en 
situation där det förekommer 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa.
3. De ska möjliggöra tillräcklig och 
lämplig flexibilitet rörande tekniska krav 
och krav på ekonomisk 
betalningsförmåga, och delarna ska i 
enlighet med detta justeras till de som 
anges i motsvarande anbudsdokument, 
vilket därmed möjliggör att små och 
medelstora företag kan delta i 
gemensamma upphandlingsförfaranden 
och leder till ett bredare urval av 
framgångsrika leverantörer i 
tilldelningsprocessen.
4. De ska avslutningsvis utvärdera 
priset och kostnaderna för den berörda 
medicinska motåtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 140
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius Botoş

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

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 under beredskapen för och 
insatserna mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa samt under hela den tid som detta 
hot pågår, inbegripet men inte begränsat 
till gemensamma upphandlingsförfaranden, 
lagring i tillgängliga inrättningar som är 
förenliga med specifika EU-förordningar, 
distribution och donation av medicinska 
motåtgärder inom ramen för olika 
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mekanismer som inrättats på unionsnivå, 
särskilt

Or. en

Ändringsförslag 141
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, 
Vincenzo Sofo

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

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, inbegripet men inte begränsat 
till gemensamma upphandlingsförfaranden, 
lagring och donation av medicinska 
motåtgärder inom ramen för olika 
mekanismer som inrättats på unionsnivå, 
särskilt

Or. en

Ändringsförslag 142
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Deltagande medlemsstater ska 
säkerställa en lämplig lagring och 
distribution av upphandlade medicinska 
motåtgärder, och att de huvudsakliga 
uppgifterna om och särdragen i denna 
lagring och distribution ska fastställas i 
nationella planer. Dessutom ska de 
nationella planerna åtgärda potentiella 
flaskhalsar och kapacitetshinder som kan 
äventyra leveransen av de medicinska 
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motåtgärder som införskaffats genom 
gemensamma upphandlingsmekanismer 
till deras slutdestination.

Or. en

Ändringsförslag 143
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaternas rätt att bygga 
upp reserver av strategiska produkter ska 
garanteras, liksom rätten att styra 
utnyttjandet av sådana reserver till 
förmån för deras egna medborgare och 
för medborgare i andra medlemsstater 
som är bosatta inom vederbörande stats 
territorium. det ska stå medlemsstaterna 
fritt att besluta om utnyttjandet av sådana 
reserver ska delas med andra eller inte.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Biljana Borzan, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Maria Grapini, Leszek Miller, Brando Benifei, Clara 
Aguilera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om det gemensamma 
upphandlingsförfarandet för medicinska 
motåtgärder inte används ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
garantera öppenhet när det gäller 
nettopriser, leveransdatum och ersättning, 
för att möjliggöra att medlemsstaterna på 
lika villkor kan förhandla med 
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läkemedelsföretagen.

Or. en

Ändringsförslag 145
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I enlighet med öppenhetsprincipen 
ska kommissionen regelbundet informera 
Europaparlamentet om förhandlingarna 
och andra detaljer rörande den 
gemensamma upphandlingen av 
medicinska motåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 146
Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska inrätta 
ersättningssystem med objektivt ansvar 
som ska användas i händelse av att ett 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa förklaras av EU, och som gör det 
möjligt för medborgare som får en 
biverkning av en särskild medicinsk 
motåtgärd som är föremål för ett 
gemensamt upphandlingsförfarande att 
erhålla skälig ersättning genom att enbart 
bevisa orsakssambandet mellan den 
berörda medicinska motåtgärden och den 
orsakade skadan.

Or. en
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Ändringsförslag 147
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 148
Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. 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 tillgång till 
konsumentrepresentation.

Or. en

Ändringsförslag 149
Clara Ponsatí Obiols
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nätverket för epidemiologisk 
övervakning av de smittsamma sjukdomar 
och relaterade särskilda hälsofrågor som 
avses i artikel 2.1 a i och ii ska säkerställa 
kontinuerlig kommunikation mellan 
kommissionen, ECDC och de behöriga 
myndigheter som på nationell nivå 
ansvarar för epidemiologisk övervakning.

1. Nätverket för epidemiologisk 
övervakning av de smittsamma sjukdomar 
och relaterade särskilda hälsofrågor som 
avses i artikel 2.1 a i och ii ska säkerställa 
kontinuerlig kommunikation mellan 
kommissionen, ECDC och de behöriga 
myndigheter som på nationell, och i 
förekommande fall regional, nivå ansvarar 
för epidemiologisk övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 150
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bidra till utvärdering och 
monitorering av program för förebyggande 
och kontroll av smittsamma sjukdomar i 
syfte att tillhandahålla underlag för 
rekommendationer för att stärka och 
förbättra dessa program på nationell nivå 
och unionsnivå,

c) bidra till utvärdering och 
monitorering av program för förebyggande 
och kontroll av smittsamma sjukdomar i 
syfte att tillhandahålla underlag för 
rekommendationer för att stärka och 
förbättra dessa program på nationell och 
regional nivå samt unionsnivå,

Or. en

Ändringsförslag 151
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) utarbeta begränsningsplaner som 
innehåller förebyggande åtgärder som 
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bidrar till att säkerställa en fortsatt 
leverans av livsviktiga läkemedel, såsom 
diversifiering av leveranskedjor, och som 
innehåller uppgifter om produktions- och 
leveranskapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 152
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga nationella myndigheter 
som avses i punkt 1 ska lämna följande 
information till de myndigheter som ingår i 
nätverket för epidemiologisk övervakning:

3. De behöriga nationella och 
regionala myndigheter som avses i punkt 1 
ska lämna följande information till de 
myndigheter som ingår i nätverket för 
epidemiologisk övervakning:

Or. en

Ändringsförslag 153
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Information om 
monitoreringssystem för kontaktspårning 
som utvecklats på nationell nivå.

f) Information om 
monitoreringssystem för kontaktspårning 
som utvecklats på nationell och regional 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 154
Clara Ponsatí Obiols
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid rapportering av information 
avseende epidemiologisk övervakning ska 
de behöriga nationella myndigheterna 
använda de falldefinitioner, om sådana 
finns tillgängliga, som antagits i enlighet 
med punkt 9 för varje smittsam sjukdom 
och relaterad särskild hälsofråga som avses 
i punkt 1.

4. Vid rapportering av information 
avseende epidemiologisk övervakning ska 
de behöriga nationella och regionala 
myndigheterna använda de falldefinitioner, 
om sådana finns tillgängliga, som antagits i 
enlighet med punkt 9 för varje smittsam 
sjukdom och relaterad särskild hälsofråga 
som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 155
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Vid vederbörligen motiverade och 
tvingande skäl till skyndsamhet på grund 
av hur allvarligt eller nytt ett allvarligt 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa är, eller hur snabbt det sprids mellan 
medlemsstaterna, får kommissionen anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 27.3 för antagande av 
falldefinitioner, förfaranden och 
indikatorer för övervakning i 
medlemsstaterna vid ett sådant hot som 
avses i artikel 2.1 a i och ii. De indikatorer 
som nämns ovan ska också ligga till grund 
för bedömningen av kapaciteten för 
diagnos, förebyggande och behandling.

10. Vid vederbörligen motiverade och 
tvingande skäl till skyndsamhet på grund 
av hur allvarligt eller nytt ett allvarligt 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa är, eller hur snabbt det sprids mellan 
medlemsstaterna, får kommissionen 
föreslå beslut eller rekommendationer för 
antagande av falldefinitioner, förfaranden 
och indikatorer för övervakning i 
medlemsstaterna vid ett sådant hot som 
avses i artikel 2.1 a i och ii. De indikatorer 
som nämns ovan ska också ligga till grund 
för bedömningen av kapaciteten för 
diagnos, förebyggande och behandling.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Kateřina Konečná
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ECDC ska säkerställa 
vidareutveckling av den digitala 
plattformen för hantering och automatiskt 
utbyte av data, i syfte att inrätta integrerade 
och interoperabla övervakningssystem som 
möjliggör övervakning i realtid när så är 
lämpligt för förebyggande och kontroll av 
smittsamma sjukdomar.

1. ECDC ska säkerställa 
vidareutveckling av den digitala 
plattformen för hantering och automatiskt 
utbyte av data, i syfte att inrätta integrerade 
och interoperabla övervakningssystem som 
möjliggör övervakning i realtid när så är 
lämpligt för förebyggande och kontroll av 
smittsamma sjukdomar. Plattformen bör 
användas enligt principen om att 
människan ska ha kontroll över den 
artificiella intelligensen.

Or. en

Motivering

Fullständig mänsklig kontroll över den artificiella intelligens som samlar in uppgifter om så 
känslig information bör garanteras.

Ändringsförslag 157
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) möjliggöra automatisk insamling av 
övervaknings- och laboratoriedata, 
använda information från elektroniska 
patientjournaler, mediebevakning och 
tillämpa artificiell intelligens för 
validering, analys och automatiserad 
rapportering av data,

a) möjliggöra automatisk insamling av 
övervaknings- och laboratoriedata, 
använda information från elektroniska 
patientjournaler, med de berörda 
patienternas medgivande och med strikt 
iakttagande av skyddet för 
personuppgifter, samt mediebevakning 
och tillämpa artificiell intelligens för 
validering, analys och automatiserad 
rapportering av data,

Or. fr
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Ändringsförslag 158
Maria Grapini

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 skyldigheten att 
skydda personuppgifter.

Or. ro

Ändringsförslag 159
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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.

Or. en

Ändringsförslag 160
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso, Marco 
Campomenosi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) I vilka fall och på vilka villkor 
berörda tredjeländer och internationella 
organisationer får beviljas partiell 
tillgång till plattformens funktioner och 
de praktiska arrangemangen för sådan 
tillgång.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 161
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett nätverk av medlemsstaternas 
tjänster för transfusion, transplantation och 
medicinskt assisterad befruktning ska 
inrättas för att möjliggöra kontinuerlig och 
snabb tillgång till seroepidemiologiska 
data, inbegripet bedömning av 
givarpopulationens exponering och 
immunitet, och för att monitorera, bedöma 
och hjälpa till att hantera sjukdomsutbrott 
som är relevanta för ämnen av mänskligt 
ursprung.

1. Ett nätverk av medlemsstaternas 
tjänster som medger transfusion, 
transplantation och medicinskt assisterad 
befruktning där sådana metoder är 
godkända enligt nationell lag ska inrättas 
för att möjliggöra kontinuerlig och snabb 
tillgång till seroepidemiologiska data, 
inbegripet bedömning av 
givarpopulationens exponering och 
immunitet, och för att monitorera, bedöma 
och hjälpa till att hantera sjukdomsutbrott 
som är relevanta för ämnen av mänskligt 
ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 162
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EWRS ska möjliggöra för 1. EWRS ska möjliggöra för 
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kommissionen och ansvariga behöriga 
myndigheter på nationell nivå att stå i 
kontinuerlig förbindelse för beredskap, 
tidig varning och reaktion, varningar, 
bedömning av folkhälsorisker och 
avgörande av vilka åtgärder som kan 
krävas för att skydda människors hälsa.

kommissionen och ansvariga behöriga 
myndigheter på nationell nivå att stå i 
kontinuerlig förbindelse för beredskap, 
tidig varning och reaktion, varningar, 
bedömning av folkhälsorisker och förslag 
till vilka åtgärder som kan krävas för att 
skydda människors hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter ett utfärdande av en varning 
enligt artikel 19, på begäran av 
kommissionen eller en medlemsstat och på 
grundval av tillgänglig information, 
inbegripet den information som avses i 
artikel 19 och de riskbedömningar som 
avses i artikel 20, ska medlemsstaterna 
inom HSC och i samverkan med 
kommissionen samordna

1. Efter ett utfärdande av en varning 
enligt artikel 19, på begäran av en 
medlemsstat och på grundval av tillgänglig 
information, inbegripet den information 
som avses i artikel 19 och de 
riskbedömningar som avses i artikel 20, 
ska medlemsstaterna inom HSC och i 
samverkan med kommissionen samordna

Or. fr

Ändringsförslag 164
Kateřina Konečná

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, samt i lämpliga fall 
andra yrkesverksamma på 
folkhälsoområdet, t.ex. veterinärer, inom 
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unionen enhetlig och samordnad 
information,

Or. en

Ändringsförslag 165
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) ta hänsyn till behovet av den inre 
marknadens normala funktion, i 
synnerhet förekomsten av gröna linjer för 
fri rörlighet för livsmedel och andra 
medicinska motåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 166
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari

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 i syfte 
att potentiellt flytta patienter över 
gränserna,

Or. en
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Ändringsförslag 167
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) inrätta gröna linjer i enlighet med 
artikel 25a i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 168
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Virginie Joron, Alessandra Basso

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det påverkar inte aktiveringen 
eller funktionen av system för 
akutsjukvård enligt medlemsstaternas 
lagstiftning, där sådana finns.

Or. fr

Ändringsförslag 169
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Fri rörlighet för varor och tjänster

1. Efter det att ett hot mot folkhälsan 
har erkänts i enlighet med artikel 23 i 
denna förordning ska gröna linjer 
inrättas för att möjliggöra fri rörlighet för 
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livsmedel och medicinska motåtgärder 
inom den inre marknaden.
Kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter för komplettering av 
denna förordning med bestämmelser om 
inrättandet av de gröna linjer som avses i 
första stycket av punkt 1.
2. Endast på villkor att 
kommissionen ger förhandstillstånd får 
medlemsstaterna, i enlighet med artikel 36 
i EUF-fördraget, införa 
exportrestriktioner för medicinska 
motåtgärder rörande en annan 
medlemsstat eller andra medlemsstater vid 
ett hot mot folkhälsan på unionsnivå.
När kommissionen mottar en begäran 
från en medlemsstat om det 
förhandstillstånd som avses i första 
stycket i punkt 2 ska den utan dröjsmål 
besluta om begäran ska beviljas.
Om kommissionen inte har beviljat det 
berörda förhandstillståndet inom fem 
dagar ska tillståndet anses vara beviljat.

Or. en

Ändringsförslag 170
Adam Bielan, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1

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 
offentliga upphandlingsförfarandet samt 
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samordningen av insatserna inom HSC.

Or. en

Ändringsförslag 171
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Christian Doleschal, Dan-Ştefan 
Motreanu, Arba Kokalari, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1

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 samt samordningen av insatserna 
inom HSC och förordningens inverkan på 
den inre marknadens korrekta funktion 
under allvarliga gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa.

Or. en


