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KORTFATTAD MOTIVERING

I mars 2012 antog kommissionen det första förslaget till förordning om inrättande av det så 
kallade instrumentet för internationell upphandling för att öka Europeiska unionens inflytande 
i internationella handelsförhandlingar, i syfte att åstadkomma ökade möjligheter till 
marknadstillträde för europeiska ekonomiska aktörer på tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling. 

I januari 2014 antog Europaparlamentet i plenum vissa ändringsförslag till förslaget och 
ärendet hänvisades tillbaka till det ansvariga utskottet för vidare behandling. Ärendet 
blockerades i rådet och parlamentet deltog inte i trepartsförhandlingar.

Den 29 januari 2016 lade kommissionen fram ett ändrat förslag. Genom det ändrade förslaget 
ströks vissa bestämmelser av större relevans för inremarknadsreglerna, särskilt enskilda 
upphandlande myndigheters befogenhet att förkasta anbud (tidigare artikel 6). Även med den 
centraliserade mekanism, som drivs av kommissionen, påverkar lagstiftningsförslaget 
emellertid beteendet hos EU:s upphandlande myndigheter i upphandlingsförfaranden och på 
den inre marknaden.

IMCO-utskottet antog den 26 september 2017 sitt yttrande till INTA-utskottet, baserat på 
kommissionens ändrade förslag. INTA-utskottet å sin sida diskuterade det ändrade förslaget 
under den senaste valperioden, men beslutade att skjuta upp omröstningen i utskottet till dess 
att det rådde ytterligare klarhet om i vilken riktning rådets överläggningar skulle gå.

Efter år av dödläge enades rådet slutligen den 2 juni 2021 om sitt förhandlingsmandat. Med 
tanke på att de berörda utskotten (INTA och IMCO) hade fått en ny sammansättning efter 
valet till Europaparlamentet 2019 beslutade det ansvariga utskottet för detta ärende, INTA, att 
utarbeta ett nytt förslag till betänkande, med beaktande av de kontextuella förändringarna i 
parlamentet och rådet. Till följd av detta beslutade IMCO-utskottets samordnare den 
22 juni 2021 att IMCO-utskottet också skulle utarbeta ett nytt yttrande.

IMCO-utskottet är fortfarande associerat utskott enligt artikel 57 i arbetsordningen för ett 
begränsat antal frågor, bland annat

A. exklusiv behörighet i fråga om

– ny artikel 11.2, 11.3 och 11.4: om tillämpningen av prisanpassningsåtgärder
– ny artikel 12.2, 12.3, 12.4: om undantaget från prisanpassningsåtgärder
– ny artikel 14.3: om kommittéförfarandet
– ny artikel 17: om upphävande av artiklarna 85 och 86 i direktiv 2014/25/EU

B. delad behörighet i fråga om

– artikel 2: Definitioner
– ny artikel 9: om de myndigheter eller enheter som berörs av de åtgärder som vidtas enligt 
artikel 8
– ny artikel 12.1: om undantag från prisanpassningsåtgärder
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– ny artikel 13: om genomförande
– ny artikel 14.1: Kommittéförfarande
– ny artikel 15: om sekretess 
– ny artikel 16: om rapportering.

Detta förslag till yttrande bygger därför på de yttranden som IMCO-utskottet antog 2013 och 
2017 och innehåller ett antal ändringsförslag från dessa yttranden.

Föredraganden välkomnar de framsteg som gjorts i rådet efter så många år av dödläge sedan 
antagandet av kommissionens förslag om ett internationellt upphandlingsinstrument 2012 och 
dess ändrade version 2016. 

I sitt förslag till yttrande har föredraganden tagit hänsyn till flera aspekter av rådets 
förhandlingsmandat, särskilt målet att skapa ett instrument som gör det möjligt för EU att från 
fall till fall begränsa eller utesluta tillträde till sina marknader för offentlig upphandling för 
ekonomiska aktörer med ursprung i länder som tillämpar restriktiva eller diskriminerande 
åtgärder mot EU-företag, samtidigt som den administrativa bördan för upphandlande 
myndigheter minimeras. 

Föredraganden föreslår att man förenklar och förbättrar förordningens effektivitet och 
undanröjer problemen utan att skapa utrymme för att åsidosätta förordningen. 

Föredraganden har fokuserat sina förslag endast på de artiklar som faller inom 
IMCO-utskottets ansvarsområde och har samtidigt tagit hänsyn till INTA-föredragandens 
ståndpunkt och samordnat med denna. 

I linje med rådets strategi föreslår föredraganden att man övergår från 
prisanpassningsåtgärden till åtgärder inom ramen för instrumentet för internationell 
upphandling, där tröskelvärden för uteslutning av anbud införs. Han stöder också den nya 
strategin för anbudsgivare som gör det möjligt att fokusera på anbud i stället för på varor och 
tjänster. 

Föredraganden anser att det föreslagna antalet undantag är alltför brett och skulle kunna 
användas i stor omfattning och utan tillräcklig övervakning, vilket skulle minska 
förordningens funktion och ändamålsenlighet. I detta avseende föreslår föredraganden en 
begränsning av undantagen i artikel 12 och en anpassning av dem till direktivet om offentlig 
upphandling.

Föredraganden anser att förslaget om att fastställa eller upprätta en förteckning över 
upphandlande myndigheter och upphandlande enheter som berörs av denna förordning 
kommer att leda till en fragmentering av den inre marknaden och därmed minska 
instrumentets trovärdighet. Alla upphandlande myndigheter som upphandlar varor eller 
tjänster över det överenskomna tröskelvärdet bör tillämpa förordningen, och föredraganden 
föreslår därför att artikel 9 om de berörda myndigheterna eller enheterna ska utgå.

Föredraganden föreslår en förstärkning av kommissionens ställning och befogenheter 
i beslutsprocessen.

För att säkerställa denna förordnings ändamålsenlighet och korrigera eventuell ineffektivitet 
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i samband med åtgärder inom ramen för instrumentet för internationell upphandling, stöder 
föredraganden rådets förslag om att ha översynsklausulen, men föreslår att tidsramen 
förkortas till fyra år, så att den anpassas till de tidsfrister som anges i ramen för granskningen 
av utländska direktinvesteringar i unionen.

Slutligen har föredraganden behållit flera delar från tidigare ändringsförslag från 2017 om 
arbete med konfidentiell information, miljöskydd eller säkerhetsbestämmelser.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändrat förslag till Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om tillträdet för varor och tjänster från 
tredjeländer till unionens inre marknad för 
offentlig upphandling och förfaranden till 
stöd för förhandlingar om tillträde för varor 
och tjänster från unionen till tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling

om tillträdet för ekonomiska aktörer, varor 
och tjänster från tredjeländer till unionens 
inre marknad för offentlig upphandling och 
förfaranden till stöd för förhandlingar om 
tillträde för ekonomiska aktörer, varor och 
tjänster från unionen till tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Många tredjeländer är motvilliga 
till att öppna sina upphandlings- och 
koncessions marknader för internationell 
konkurrens eller till att öppna dessa 
marknader mer än vad de redan har gjort. 
Unionens ekonomiska aktörer möts därför 

(8) Många tredjeländer är motvilliga 
till att öppna sina upphandlings- och 
koncessions marknader för internationell 
konkurrens eller till att öppna dessa 
marknader mer än vad de redan har gjort. 
Unionens ekonomiska aktörer möts därför 
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av restriktivt upphandlingsbruk från många 
av unionens handelspartners sida. Detta 
restriktiva upphandlingsbruk leder till att 
omfattande affärsmöjligheter går förlorade.

av restriktivt upphandlingsbruk från många 
av unionens handelspartners sida. Detta 
restriktiva upphandlingsbruk leder till att 
omfattande affärsmöjligheter går förlorade 
och därför bör det finnas ett förfarande 
för att undvika obalanser på tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Endast ett fåtal bestämmelser om 
den externa dimensionen av unionens 
politik för offentlig upphandling återfinns 
i direktiv 2014/25/EU16. Det gäller särskilt 
artiklarna 85 och 86. Dessa bestämmelser 
har ett begränsat tillämpningsområde och 
bör ersättas med nya.

utgår

__________________
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 243).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att rättslig klarhet ska råda för 
ekonomiska aktörer, upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter i 

(11) För att rättslig klarhet ska råda för 
ekonomiska aktörer, konsumenter, 
upphandlande myndigheter och 
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unionen och tredjeländer, bör EU:s 
rättsordning återspegla de internationella 
åtaganden om marknadstillträde som 
unionen har ingått gentemot tredjeländer 
inom offentlig upphandling och 
koncessioner. Det skulle säkerställa att de 
faktiskt tillämpas.

upphandlande enheter i unionen och 
tredjeländer, bör EU:s rättsordning 
återspegla de internationella åtaganden om 
marknadstillträde som unionen har ingått 
gentemot tredjeländer inom offentlig 
upphandling och koncessioner. Det skulle 
säkerställa att de faktiskt tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En tjänsts ursprung bör fastställas 
med utgångspunkt från var den fysiska 
eller juridiska person som tillhandahåller 
den har sitt ursprung.

(14) En tjänsts ursprung bör fastställas 
med utgångspunkt från var den fysiska 
eller juridiska person som tillhandahåller 
den har sitt ursprung. En juridisk persons 
ursprung bör vara det land där en juridisk 
person har bildats eller organiserats i 
enlighet med landets lagstiftning och på 
vars territorium den juridiska personen 
bedriver omfattande affärsverksamhet. 
För att undvika ett eventuellt kringgående 
av de åtgärder som antas enligt denna 
förordning bör kommissionen 
tillhandahålla riktlinjer för kriterierna för 
omfattande affärsverksamhet med 
beaktande av WTO:s allmänna 
tjänstehandelsavtal, unionslagstiftningen 
och respektive rättspraxis i fråga om 
etableringsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att främja den 
ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer 
och deras integration i den globala 
värdekedjan, vilket utgör grunden för 
unionens upprättande av ett allmänt 
preferenssystem enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/201219, bör denna 
förordning inte tillämpas för 
anbudsförfaranden där mer än 50 % av 
anbudets totala värde utgörs av varor och 
tjänster som i enlighet med unionens 
regler om icke-förmånsberättigande 
ursprung har sitt ursprung i minst 
utvecklade länder som omfattas av 
ordningen ”Allt utom vapen” eller i 
utvecklingsländer som anses vara sårbara 
på grund av bristande diversifiering och 
otillräcklig integration i det 
internationella handelssystemet enligt 
bilagorna IV och VII till förordning (EU) 
nr 978/2012.

utgår

__________________
19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012 av den 
25 oktober 2012 om tillämpning av det 
allmänna preferenssystemet och om 
upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I syfte att på ett lämpligt sätt 
integrera miljö-, social- och 
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arbetsrättsliga krav i offentliga 
upphandlingsförfaranden och 
koncessionstilldelningsförfaranden är det 
av särskild vikt att medlemsstater, 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter vidtar relevanta 
åtgärder för att säkerställa efterlevnaden 
av de miljö-, social- och arbetsrättsliga 
skyldigheter som är tillämpliga på den ort 
där byggentreprenaden utförs eller 
tjänsterna tillhandahålls och som följer av 
lagar, författningar, dekret och beslut 
både på nationell nivå och på unionsnivå, 
samt av kollektivavtal, förutsatt att dessa 
bestämmelser och deras tillämpning 
överensstämmer med unionsrätten. På 
samma sätt bör skyldigheter som härrör 
från internationella konventioner som 
ratificerats av alla medlemsstater och 
förtecknas i bilaga X till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU1a, bilaga X till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU1b och bilaga XIV till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU1c gälla under fullgörandet av 
kontraktet. Detta är särskilt viktigt 
eftersom ett antal tredjeländer inte har 
ratificerat eller inte genomför vissa av de 
internationella konventioner som avses 
i dessa bilagor, samtidigt som unionens 
ekonomiska aktörer är bundna av dessa 
konventioner.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU av den 
26 februari 2014 om tilldelning av 
koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1). 
1b Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU av den 
26 februari 2014 om offentlig 
upphandling och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).
1c Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är 
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verksamma på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och om 
upphävande av direktiv 2004/17/EG 
(EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) På eget initiativ eller efter ansökan 
av berörda parter eller en medlemsstat, bör 
kommissionen när som helst kunna inleda 
en utredning av restriktiva 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som påstås ha införts 
eller förekomma i ett tredjeland. Dessa 
utredningsförfaranden bör inte påverka 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 654/2014.

(19) På eget initiativ eller efter ansökan 
av berörda parter eller en medlemsstat, bör 
kommissionen när som helst kunna inleda 
en extern utredning av restriktiva 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som påstås ha införts 
eller förekomma i ett tredjeland, om den 
anser att en sådan utredning ligger i 
unionens intresse. I denna bör det särskilt 
beaktas om kommissionen godkänt ett 
antal planerade uteslutningar avseende 
ett tredjeland i enlighet med artikel 6.2 i 
denna förordning. Dessa 
utredningsförfaranden bör inte påverka 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 654/2014.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) För att fastställa om det ligger i 
unionens intresse att inleda en utredning 
eller införa åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling bör hänsyn tas till en mängd 
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olika aspekter i samband med 
utredningen och dess potentiella 
konsekvenser, inbegripet den inhemska 
industrins, användarnas och 
konsumenternas intressen. Det allmänna 
målet att öppna tredjelandsmarknader 
och förbättra möjligheterna till 
marknadstillträde för ekonomiska aktörer 
i unionen för att uppnå ömsesidighet i 
fråga om marknadstillträde bör 
prioriteras. Kommissionen bör också 
beakta närvaron av aktörer från det 
berörda landet på unionens marknad för 
offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om samrådet med det berörda 
landet inte leder till att möjligheterna att 
delta i upphandling inte förbättras i 
tillräcklig utsträckning för ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från unionen 
inom rimlig tid, bör kommissionen vid 
behov kunna anta lämpliga 
prisanpassningsåtgärder som är 
tillämpliga på anbud som lämnas av 
ekonomiska aktörer med ursprung i det 
landet och/eller som inbegriper varor och 
tjänster med ursprung i det landet.

(22) Om samrådet med det berörda 
landet inte leder till att möjligheterna att 
delta i upphandling förbättras i tillräcklig 
utsträckning för ekonomiska aktörer, varor 
och tjänster från unionen inom rimlig tid, 
bör kommissionen kunna anta en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling som innebär 
uteslutning från 
upphandlingsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Sådana åtgärder bör endast 
tillämpas i syfte att utvärdera anbud som 
omfattar varor eller tjänster med 
ursprung i det berörda landet. För att 
undvika att dessa åtgärder kringgås kan det 
också vara nödvändigt att inrikta sig på 
vissa utlandskontrollerade eller 
utlandsägda juridiska personer som, även 
om de är etablerade i Europeiska 
unionen, inte idkar faktisk 
affärsverksamhet som har en direkt och 
verklig koppling till åtminstone en 
medlemsstats ekonomi. Lämpliga åtgärder 
bör stå i proportion till det restriktiva 
upphandlingsbruk som de är riktade mot.

(23) För att undvika att dessa åtgärder 
kringgås kan det också vara nödvändigt att 
ålägga alla utvalda anbudsgivare 
ytterligare avtalsenliga skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Prisanpassningsåtgärder bör inte 
inverka negativt på pågående 
handelsförhandlingar med det berörda 
landet. Om ett land för förhandlingar med 
unionen om sakfrågorna kring 
marknadstillträde inom offentlig 
upphandling bör kommissionen kunna 
avbryta åtgärderna medan förhandlingarna 
pågår.

(24) En åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling bör inte inverka negativt på 
pågående handelsförhandlingar med det 
berörda landet. Om ett land för 
förhandlingar med unionen om sakfrågorna 
kring marknadstillträde inom offentlig 
upphandling bör kommissionen kunna 
avbryta åtgärderna medan förhandlingarna 
pågår.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I syfte att förenkla upphandlande 
myndigheters eller upphandlande 
enheters tillämpning av en 
prisanpassningsåtgärd bör det finnas en 
presumtion om att alla ekonomiska 
aktörer med ursprung i ett berört 
tredjeland med vilket det inte finns något 
avtal om upphandling kommer att 
omfattas av åtgärden, såvida de inte kan 
visa att mindre än 50 % av det totala 
värdet av deras anbud utgörs av varor 
eller tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna är bäst lämpade 
att identifiera upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter eller 
kategorier av upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter, vilka bör 
tillämpa prisanpassningsåtgärden. 
Kommissionen bör fatta det slutliga 
beslutet på grundval av en förteckning 
som läggs fram av varje medlemsstat för 
att säkerställa att åtgärder vidtas på en 
lämplig nivå och att en rättvis fördelning 
av bördan mellan medlemsstaterna 
uppnås. Vid behov bör kommissionen 
kunna fastställa en förteckning på eget 
initiativ.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Det är av yttersta vikt att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter har tillgång till ett 
brett urval av högkvalitativa produkter, så 
att de kan tillgodose sina inköpsbehov till 
konkurrenskraftiga priser. Upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter bör 
därför ha möjlighet att inte tillämpa 
prisanpassningsåtgärder som begränsar 
tillgången till varor eller tjänster som inte 
omfattas, om det inte finns tillgång till 
varor eller tjänster från unionen och/eller 
varor eller tjänster som omfattas och som 
uppfyller den upphandlande myndighetens 
eller upphandlande enhetens krav, när det 
gäller att trygga väsentliga offentliga 
behov, exempelvis på området hälsa och 
allmän säkerhet. Detsamma bör gälla, om 
tillämpningen av åtgärden leder till en 
oproportionerlig ökning av priset eller 
kostnaderna för kontraktet.

(27) Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter bör i undantagsfall 
ha möjlighet att inte tillämpa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling som begränsar 
tillgången till varor eller tjänster som inte 
omfattas, om det endast finns anbud från 
ekonomiska aktörer med ursprung i det 
land som omfattas av en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling eller endast sådana anbud 
uppfyller den upphandlande myndighetens 
eller enhetens krav eller om tvingande 
hänsyn till allmänintresset gör en 
tilldelning av kontrakt nödvändig, 
exempelvis på området hälsa och allmän 
säkerhet. Detta kan exempelvis vara fallet 
när det snabbt behövs vaccin eller 
nödutrustning och detta endast kan köpas 
från en ekonomisk aktör för vilken 
åtgärder inom ramen för förfarandet för 
internationell upphandling tillämpas. 
Tillämpningen av dessa undantag bör 
kräva kommissionens godkännande. 
Kommissionen bör underrättas i god tid 
och på ett heltäckande sätt så att 
genomförandet av denna förordning kan 
övervakas på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter felaktigt 

(28) Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter felaktigt 
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åsidosätter prisanpassningsåtgärder som 
begränsar tillgången till varor eller tjänster 
som inte omfattas, bör kommissionen 
kunna tillämpa korrigeringsmekanismen i 
artikel 3 i rådets direktiv 89/665/EEG20 
eller artikel 8 i rådets direktiv 
92/13/EEG21. Dessutom bör kontrakt vara 
ogiltiga, om de ingåtts av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter 
med en ekonomisk aktör som 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i strid med 
prisanpassningsåtgärder som begränsar 
tillgången till varor och tjänster som inte 
omfattas. 

åsidosätter åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling som begränsar tillgången till 
varor eller tjänster som inte omfattas, bör 
kommissionen kunna tillämpa 
korrigeringsmekanismen i artikel 3 i rådets 
direktiv 89/665/EEG20 eller artikel 8 i 
rådets direktiv 92/13/EEG21. Dessutom bör 
kontrakt vara ogiltiga, om de ingåtts av 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter med en ekonomisk 
aktör som upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i strid med åtgärder 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling som begränsar 
tillgången till varor och tjänster som inte 
omfattas.

__________________ __________________
20 Rådets direktiv 89/665/EEG om 
samordning av lagar och andra 
författningar för prövning av offentlig 
upphandling av varor och bygg- och 
anläggningsarbeten (EGT L 395, 
30.12.1989, s. 33).

20 Rådets direktiv 89/665/EEG om 
samordning av lagar och andra 
författningar för prövning av offentlig 
upphandling av varor och bygg- och 
anläggningsarbeten (EGT L 395, 
30.12.1989, s. 33).

21 Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 
februari 1992 om samordning av lagar och 
andra författningar om gemenskapsregler 
om upphandlingsförfaranden tillämpade av 
företag och verk inom vatten-, energi-, 
transport- och 
telekommunikationssektorerna (EGT L 76, 
23.3.1992, s. 14).

21 Rådets direktiv 92/13/EEG av den 
25 februari 1992 om samordning av lagar 
och andra författningar om 
gemenskapsregler om 
upphandlingsförfaranden tillämpade av 
företag och verk inom vatten-, energi-, 
transport- och 
telekommunikationssektorerna (EGT L 76, 
23.3.1992, s. 14).

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Granskningsförfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter vad gäller antagande, 

(30) Granskningsförfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter vad gäller antagande, 
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återkallande eller tillfälligt upphävande 
eller återinförande av en 
prisanpassningsåtgärd.

återkallande eller tillfälligt upphävande 
eller återinförande av åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den föreskriver en möjlighet att tillämpa 
prisanpassningsåtgärder på vissa anbud 
för kontrakt för utförande av en 
byggentreprenad eller uppförande av ett 
byggnadsverk, för leverans av varor 
och/eller tillhandahållande av tjänster och 
för koncessioner, på grundval av de 
berörda ekonomiska aktörernas, varornas 
eller tjänsternas ursprung.

Den föreskriver en möjlighet att utesluta 
vissa anbud för kontrakt för utförande av 
en byggentreprenad eller uppförande av ett 
byggnadsverk, för leverans av varor 
och/eller tillhandahållande av tjänster och 
för koncessioner, på grundval av de 
berörda ekonomiska aktörernas, varornas 
eller tjänsternas ursprung.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på 
kontrakt som omfattas av följande 
rättsakter:

2. Denna förordning ska tillämpas på 
upphandlingsförfaranden som omfattas av 
följande rättsakter:

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5



PA\1236252SV.docx 17/26 PE695.252v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna och deras 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får inte tillämpa 
restriktiva åtgärder gentemot ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från tredjeland 
utöver dem som föreskrivs i denna 
förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
ekonomiska aktörer vid fullgörande av 
offentliga kontrakt och 
koncessionskontrakt iakttar tillämpliga 
miljö-, social- och arbetsrättsliga 
skyldigheter som fastställts i unionsrätten, 
nationell rätt, kollektivavtal eller i 
internationella miljö-, social- och 
arbetsrättsliga bestämmelser som anges i 
bilaga X till direktiv 2014/23/EU, bilaga X 
till direktiv 2014/24/EU och bilaga XIV 
till direktiv 2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) upphandling som inte omfattas: 
upphandlingsförfaranden för varor, 
tjänster, byggentreprenader eller 
koncessioner för vilka unionen inte har 
gjort åtaganden om marknadstillträde i ett 
internationellt avtal om upphandling eller 
koncessioner.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Berörda myndigheter eller enheter

Kommissionen ska fastställa de av 
respektive medlemsstat förtecknade 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter eller kategorier av 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter vars upphandling 
omfattas av åtgärden. Som grundval för 
detta fastställande ska varje medlemsstat 
inge en förteckning över lämpliga 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter eller kategorier av 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter. Kommissionen 
ska se till att åtgärder vidtas på lämplig 
nivå och att en rättvis fördelning av 
bördan mellan medlemsstaterna uppnås.
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Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får besluta att i ett 
upphandlings- eller 
koncessionsförfarande inte tillämpa en 
prisanpassningsåtgärd, om

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får undantagsvis 
besluta att i en upphandling inte tillämpa 
åtgärderna inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling enligt 
denna förordning, om

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den upphandlande myndighetens 
eller den upphandlande enhetens krav 
inte tillgodoses av några tillgängliga varor 
eller tjänster från unionen och/eller varor 
eller tjänster som omfattas, eller

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) det endast finns anbud från 
ekonomiska aktörer med ursprung i det 
land som omfattas av en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling, eller endast sådana anbud 
uppfyller anbudskraven.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tillämpningen av denna åtgärd 
skulle medföra en oproportionerligt stor 
ökning av kontraktets pris eller kostnader.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) detta är motiverat av tvingande 
hänsyn till allmänintresset såsom 
folkhälsan eller miljöskydd i enlighet med 
direktiv 2014/24/EU.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet planerar att 
inte tillämpa en prisanpassningsåtgärd, 
ska den uppge detta i det meddelande om 
upphandling som den offentliggör i 
enlighet med artikel 49 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 69 i direktiv 
2014/25/EU eller i 
koncessionsmeddelandet enligt artikel 31 i 
direktiv 2014/23/EU. Den ska anmäla 
detta till kommissionen inom tio 
kalenderdagar efter offentliggörandet av 
meddelandet om upphandling.

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet planerar att 
inte tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling om uteslutning av anbudet, 
ska den utan dröjsmål och under alla 
omständigheter inom trettio dagar före 
tilldelningen av kontraktet anmäla detta 
till kommissionen och vederbörligen 
motivera varför undantaget tillgrips.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Grundvalen som beslutet att inte 
tillämpa prisanpassningsåtgärden bygger 
på, samt en detaljerad motivering till att 
undantaget tillgrips.

(d) Grundvalen som beslutet att inte 
tillämpa åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling bygger på, samt en detaljerad 
motivering till att undantaget tillgrips.

Or. en

Ändringsförslag 33

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

3a. Varje upphandlande myndighet 
eller upphandlande enhet som vill 
åberopa ett undantag grundat på denna 
artikel måste godkännas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen får invända mot 
begäran om undantag för en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling om anmälan inte är 
tillräckligt motiverad. Kommissionen ska 
utan onödigt dröjsmål informera den 
upphandlande myndigheten eller 
upphandlande enheten om sitt beslut.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet genomför ett 
förhandlat förfarande utan föregående 
meddelande om upphandling enligt 
artikel 2 i direktiv 2014/24/EU eller 
artikel 50 i direktiv 2014/25/EU och 
beslutar att inte tillämpa en 
prisanpassnings åtgärd, ska den uppge 
detta i det meddelande om 

utgår
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kontraktstilldelning som den offentliggör i 
enlighet med artikel 50 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 70 i 
direktiv 2014/25/EU eller i det 
meddelande om koncessionstilldelning 
som den offentliggör i enlighet med 
artikel 32 i direktiv 2014/23/EU och 
anmäla det till kommissionen inom tio 
kalenderdagar efter offentliggörandet av 
meddelandet om kontraktstilldelning.
Anmälan ska innehålla följande 
uppgifter:
(a) Den upphandlande myndighetens 
eller den upphandlande enhetens namn 
och kontaktuppgifter.
(b) En beskrivning av kontraktets eller 
koncessionens ändamål.
(c) Ursprunget för de ekonomiska 
aktörer, varor och/eller tjänster som ska 
tillåtas.
(d) En motivering till att undantaget 
tillgrips.
(e) I tillämpliga fall, andra uppgifter 
som den upphandlande myndigheten eller 
den upphandlande enheten finner 
användbara.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kontrakt ska vara ogiltiga, om de 
ingåtts med en ekonomisk aktör i strid med 
prisanpassningsåtgärder som antagits eller 
återupptagits av kommissionen enligt 
denna förordning.

2. Kontrakt ska vara ogiltiga, om de 
ingåtts med en ekonomisk aktör i strid med 
åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling som antagits 
eller återupptagits av kommissionen enligt 
denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Uppgifter som lämnats i enlighet 
med denna förordning och som av 
uppgiftslämnaren förklarats vara 
konfidentiella får under inga 
omständigheter avslöjas, såvida inte 
uppgiftslämnaren ger sitt uttryckliga 
tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen, rådet, 
Europaparlamentet, medlemsstaterna och 
deras tjänstemän får inte avslöja 
konfidentiella uppgifter som lämnats i 
enlighet med denna förordning, utan 
uttryckligt tillstånd från 
uppgiftslämnaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2018 och minst 
vart tredje år därefter, ska kommissionen 
lämna en rapport till Europaparlamentet 

Senast ett år efter antagandet av en 
genomförandeakt eller senast två år efter 
att denna förordning har trätt i kraft, 
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och rådet om tillämpningen av denna 
förordning och om de framsteg som gjorts i 
internationella förhandlingar när det gäller 
unionens ekonomiska aktörers tillträde till 
förfaranden för tilldelning av offentliga 
kontrakt eller koncessioner i tredjeländer 
enligt denna förordning. Medlemsstaterna 
ska på begäran lämna nödvändiga 
upplysningar till kommissionen.

beroende på vilket som inträffar först, och 
minst vart tredje år därefter, ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning och om 
de framsteg som gjorts i internationella 
förhandlingar när det gäller unionens 
ekonomiska aktörers tillträde till 
förfaranden för tilldelning av offentliga 
kontrakt eller koncessioner i tredjeländer 
enligt denna förordning. Medlemsstaterna 
ska på begäran lämna nödvändiga 
upplysningar till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillämpningen av denna förordning 
övervakas i syfte att upptäcka hot mot 
unionens eller dess medlemsstaters 
ekonomiska intressen, stärka den inre 
marknadens enhet och/eller skydda 
konsumenternas rättigheter. 
Övervakningen ska användas för att 
förebygga, upptäcka och på lämpligt sätt 
rapportera eventuella fall av 
upphandlingsbedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och andra allvarliga 
oriktigheter. Då övervakningsmyndigheter 
eller tillsynsorgan upptäcker specifika 
överträdelser eller systematiska problem 
ska de ha behörighet att hänvisa dessa 
problem till nationella 
revisionsmyndigheter, domstolar eller 
andra lämpliga myndigheter eller organ, 
såsom ombudsmannen, de nationella 
parlamenten eller dessas utskott.

Or. en
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Ändring av direktiv 2014/25/EU

Artiklarna 85 och 86 i direktiv 
2014/25/EU ska utgå med verkan från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Översyn

Fyra år efter det att förordningen om 
instrumentet för internationell 
upphandling har trätt i kraft ska 
kommissionen se över 
tillämpningsområde, funktion och 
effektivitet för att öppna nya 
upphandlingsmarknader och rapportera 
sina resultat till Europaparlamentet och 
rådet.
Om målen i denna förordning inte uppnås 
ska kommissionen utvärdera om 
inflytandet över tredjeländer som inte är 
villiga att samarbeta skulle kunna stärkas 
genom att artiklarna 85 och 86 i direktiv 
2014/25/EU görs obligatoriska för 
unionsfinansierade projekt.

Or. en


