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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 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. 
Tillkännagivandet av ett hot mot 
folkhälsan på unionsnivå skulle leda till 
ökad samordning och möjliggöra 
gemensamma upphandlingsförfaranden 
för utveckling, lagring och donation av 
medicinska motåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 innebära att 
länder som deltar i det gemensamma 
upphandlingsförfarandet inte får 
förhandla om och underteckna parallella 
avtal med producenter. Om de förhandlar 
och undertecknar parallella kontrakt 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 och rådets beslut nr 
1313/2013/EU16. Avtalet om gemensam 
upphandling och rescEU bör 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.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3

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 

1. Kommissionen och de 
medlemsstater som så önskar får delta, som 
avtalsparter, i ett gemensamt 
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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.

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.

__________________ __________________
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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 5

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

ca) Gemensam upphandling ska 
genomföras på ett sätt som stärker de 
deltagande ländernas köpkraft, tryggar 
försörjningen av och säkerställer lika 
tillgång till motåtgärder mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Gemensam upphandling och 
rescEU ska 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.

Or. en


