
AM\1241359SV.docx PE699.064v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för internationell handel

2012/0060(COD)

18.10.2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG
103 - 318
Förslag till betänkande
Daniel Caspary
(PE695.192v01-00)

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

Förslag till förordning
(COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD))



PE699.064v01-00 2/125 AM\1241359SV.docx

SV

AM_Com_LegReport



AM\1241359SV.docx 3/125 PE699.064v01-00

SV

Ändringsförslag 103
Emmanuel Maurel

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
Europaparlamentets resolution av den 10 
mars 2021 med rekommendationer till 
kommissionen om företagens tillbörliga 
aktsamhet och ansvarsskyldighet 
(2020/2129(INL)),

Or. fr

Ändringsförslag 104
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändrat förslag till 
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING om tillträdet för 
varor och tjänster från tredjeländer till 
unionens inre marknad för offentlig 
upphandling och förfaranden till stöd för 
förhandlingar om tillträde för varor och 
tjänster från unionen till tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING om tillträdet för 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster 
från tredjeländer till unionens 
upphandlingsmarknad och förfaranden till 
stöd för förhandlingar om tillträde för 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster 
från unionen till tredjeländers 
upphandlingsmarknader

Or. en

Ändringsförslag 105
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 206 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
unionen, genom att upprätta en tullunion, i 
enlighet med sina gemensamma intressen 
bidra till en harmonisk utveckling av 
världshandeln, en gradvis avveckling av 
restriktionerna i den internationella 
handeln och i utländska 
direktinvesteringar samt en sänkning av 
tullmurarna och andra åtgärder.

(2) Enligt artikel 206 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
unionen, genom att upprätta en tullunion, i 
enlighet med sina gemensamma intressen 
bidra till en utveckling av världshandeln.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I enlighet med EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna ska EU 
verka för en handel med varor och 
tjänster som tar hänsyn till människans 
värdighet genom att tvångsarbete 
förbjuds, jämlikhet mellan könen 
säkerställs när det gäller arbete, 
sysselsättning och lön, hälsosamma, säkra 
och värdiga arbetsförhållanden för 
arbetstagarna främjas och immateriell 
egendom skyddas.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(2b) I enlighet med sina internationella 
åtaganden bedriver EU på sitt territorium 
en handel med varor och tjänster på ett 
sätt som skyddar den biologiska 
mångfalden och bekämpar 
klimatförändringarna.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det reviderade plurilaterala WTO-
avtalet om offentlig upphandling ger 
unionens företag endast begränsat 
tillträde till marknaderna för offentlig 
upphandling i tredjeländer, och gäller 
bara ett begränsat antal WTO-
medlemmar som är parter i avtalet. Det 
reviderade avtalet om offentlig 
upphandling ingicks av unionen i 
december 2013.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 109
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Inom ramen för WTO och genom 
dess bilaterala förbindelser förespråkar 
unionen ett ambitiöst öppnande av 
unionens och dess handelspartners 

(6) Inom ramen för WTO och genom 
dess bilaterala förbindelser förespråkar 
unionen ett ambitiöst öppnande av 
unionens och dess handelspartners 
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internationella marknader för offentlig 
upphandling, i en anda av ömsesidighet 
och gemensam nytta.

internationella marknader för offentlig 
upphandling, i en anda av ömsesidighet 
och gemensam nytta.

Det är viktigt att stärka det redan 
befintliga begreppet kontinuerlig 
näringsverksamhet, som godkänts av 
WTO som urvalskriterium när det gäller 
vilka företag som får delta i fria 
anbudsförfaranden som är offentliga eller 
öppna. Detta begrepp kan och bör 
kompletteras med kriterier avseende 
inrättningens anciennitet, rekryteringens 
ursprung, hur stor procentandel av 
omsättningen som sker lokalt och 
bidragen till det nationella eller lokala 
livet, i synnerhet genom erlagda skatter 
och avgifter. 
Det är också mycket viktigt att man 
fastställer en indikator på grundval av 
uppgifter om företags nationella, 
territoriella och miljömässiga ansvar, 
eller inbegripa en ny utvärderingsmetod 
som är mer relevant än en indikator för 
socialt och miljömässigt ansvar.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Inom ramen för WTO och genom 
dess bilaterala förbindelser förespråkar 
unionen ett ambitiöst öppnande av 
unionens och dess handelspartners 
internationella marknader för offentlig 
upphandling, i en anda av ömsesidighet 
och gemensam nytta.

(6) Unionen bör förespråka ett 
öppnande av unionens och dess 
handelspartners internationella marknader 
för offentlig upphandling endast under den 
strikta förutsättningen att det är juridiskt 
och i praktiken styrkt att detta öppnande 
är ömsesidigt.

Or. fr
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Ändringsförslag 111
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Inom ramen för WTO och genom 
dess bilaterala förbindelser förespråkar 
unionen ett ambitiöst öppnande av 
unionens och dess handelspartners 
internationella marknader för offentlig 
upphandling, i en anda av ömsesidighet 
och gemensam nytta.

(6) Inom ramen för WTO och genom 
dess bilaterala förbindelser förespråkar 
unionen ett ambitiöst öppnande av 
unionens och dess handelspartners 
internationella upphandlingsmarknader, i 
en anda av ömsesidighet och gemensam 
nytta.

Or. en

Ändringsförslag 112
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Om tredjeländer ska få tillgång till 
produkter och tjänster på unionens inre 
marknad för offentlig upphandling bör de 
uppfylla de ekonomiska, miljömässiga – i 
synnerhet genomförandet av Parisavtalet 
– och sociala – i synnerhet tillämpningen 
av ILO:s konventioner – mål som sattes 
efter översynen av unionens 
handelspolitik, som lades fram av 
kommissionen den 18 februari 2021.

Or. fr

Ändringsförslag 113
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
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Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Om en tredjestat varken har 
undertecknat WTO-avtalet om offentlig 
upphandling eller ett bilateralt avtal med 
EU avseende detta område bör EU få 
förbjuda företagare från det landet att 
inkomma med anbud på hela EU:s 
marknad för offentlig upphandling, i syfte 
att öka det strategiska oberoendet.

Or. fr

Ändringsförslag 114
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det plurilaterala WTO-avtalet om 
offentlig upphandling och EU:s 
handelsavtal som inkluderar 
bestämmelser om upphandling ger 
ekonomiska aktörer från unionen 
marknadstillträde endast till 
upphandlingsmarknaderna i tredjeländer 
som är parter i dessa avtal.

Or. en

Ändringsförslag 115
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Tredjeländer bör endast få tillgång 
till produkter och tjänster på unionens 
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inre marknad för offentlig upphandling 
om de efterlever bestämmelserna om 
tillbörlig aktsamhet och om produkternas 
och tjänsternas begränsade inverkan vad 
gäller klimatförändringarna.

Or. fr

Ändringsförslag 116
Maximilian Krah, Herve Juvin

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Om det berörda landet är part i 
WTO-avtalet om offentlig upphandling 
eller har ingått ett handelsavtal med EU 
med bestämmelser om offentlig 
upphandling, bör kommissionen följa 
samrådsmekanismerna och/eller 
tvistlösningsförfarandena enligt det avtalet, 
om det restriktiva bruket rör upphandling 
som omfattas av det landets åtaganden om 
marknadstillträde för unionen.

(7) Om det berörda landet är part i 
WTO-avtalet om offentlig upphandling 
eller har ingått ett handelsavtal med EU 
med bestämmelser om offentlig 
upphandling, bör kommissionen följa 
samrådsmekanismerna och/eller 
tvistlösningsförfarandena enligt det avtalet, 
om det restriktiva bruket rör upphandling 
som omfattas av det landets åtaganden om 
marknadstillträde för unionen. 
Europaparlamentet efterlyser stöd från 
kommissionen till europeiska företag för 
att de ska kunna ge råd om rättsliga 
frågor i mållandet, så att man på ett 
flexibelt sätt kan anpassa sig till de lokala 
bestämmelserna på plats i offentliga 
projekt.

Or. de

Ändringsförslag 117
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(7) Om det berörda landet är part i 
WTO-avtalet om offentlig upphandling 
eller har ingått ett handelsavtal med EU 
med bestämmelser om offentlig 
upphandling, bör kommissionen följa 
samrådsmekanismerna och/eller 
tvistlösningsförfarandena enligt det avtalet, 
om det restriktiva bruket rör upphandling 
som omfattas av det landets åtaganden om 
marknadstillträde för unionen.

(7) Om ett tredjeland är part i WTO-
avtalet om offentlig upphandling eller har 
ingått ett handelsavtal med EU med 
bestämmelser om upphandling, bör 
kommissionen följa samrådsmekanismerna 
och/eller tvistlösningsförfarandena enligt 
de avtalen, om det restriktiva bruket rör 
upphandling som omfattas av det 
tredjelandets åtaganden om 
marknadstillträde för unionen.

Or. en

Ändringsförslag 118
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I enlighet med översynen av 
unionens handelspolitik bör 
kommissionen dessutom kontrollera att 
tredjeländer som undertecknat avtalet om 
offentlig upphandling eller slutit ett 
handelsavtal som innehåller 
bestämmelser om offentlig upphandling 
har vidtagit ändamålsenliga åtgärder och 
antagit relevanta metoder i syfte att ta 
större hänsyn till miljönormer, i 
synnerhet Parisavtalet, och sociala 
normer, i synnerhet ILO:s konventioner.

Or. fr

Ändringsförslag 119
Maximilian Krah, Herve Juvin

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

till att öppna sina upphandlings- och 
koncessionsmarknader för internationell 
konkurrens eller till att öppna dessa 
marknader mer än vad de redan har gjort. 
Unionens ekonomiska aktörer möts därför 
av restriktivt upphandlingsbruk från många 
av unionens handelspartners sida. Detta 
restriktiva upphandlingsbruk leder till att 
omfattande affärsmöjligheter går förlorade. 
Europaparlamentet anser att EU ständigt 
försämrar de europeiska företagens 
konkurrenskraft på världsmarknaden 
genom allt strängare bestämmelser, 
särskilt genom miljöskyddslagar.

Or. de

Ändringsförslag 120
Emmanuel Maurel

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 av restriktivt upphandlingsbruk 
från många av unionens handelspartners 
sida. Detta restriktiva upphandlingsbruk 
leder till att omfattande affärsmöjligheter 
går förlorade.

(8) Merparten av alla tredjeländer, 
men inte unionen, är av ekonomiska och 
sociala skäl och av suveränitetsskäl 
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.

Or. fr

Ändringsförslag 121
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 8
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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 
av restriktivt upphandlingsbruk från många 
av unionens handelspartners sida. Detta 
restriktiva upphandlingsbruk leder till att 
omfattande affärsmöjligheter går förlorade.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 122
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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 123
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
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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.

(9) Enligt artikel 86 i direktiv 
2014/25/EU kan EU:s ekonomiska 
aktörer som är bundna av internationella 
arbetsnormer stöta på svårigheter när de 
eftersträvar kontrakt i tredjeländer på 
grund av att internationella 
arbetskonventioner inte följs. Detta kan 
leda till att kommissionen föreslår att 
tilldelningen av tjänstekontrakt till 
ekonomiska aktörer med ursprung i 
tredjeländer upphävs tillfälligt eller 
begränsas. Detsamma bör gälla för alla 
arbets- och miljökonventioner som 
bifogas EU:s upphandlingsdirektiv samt 
Parisavtalet.

_________________
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 124
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I Europaparlamentets och rådets 
förordning 2018/46/EU om finansiella 
regler för unionens allmänna budget 
föreskrivs att regler och principer för 
offentliga kontrakt som tilldelas av 
unionens institutioner för egen räkning 
bör baseras på reglerna i 



PE699.064v01-00 14/125 AM\1241359SV.docx

SV

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU och 2014/24/EU. Det är 
därför lämpligt att även tillämpa denna 
förordning och åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling på upphandlingsförfaranden 
som omfattas av förordning 2018/46/EU.

Or. en

Ändringsförslag 125
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 654/201417 fastställs 
regler och förfaranden i syfte att säkerställa 
unionens rättigheter enligt internationella 
handelsavtal som ingåtts av unionen. Det 
finns inga regler och förfaranden för 
behandlingen av varor och tjänster som 
inte omfattas av sådana internationella 
avtal.

(10) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 654/20144 fastställs 
regler och förfaranden i syfte att säkerställa 
unionens rättigheter enligt internationella 
handelsavtal som ingåtts av unionen. Det 
finns inga sådana regler och förfaranden 
för behandlingen av ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster som inte omfattas av 
sådana internationella avtal.

_________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 654/2014 av den 15 
maj 2014 om utövande av unionens 
rättigheter vid tillämpning och 
genomdrivande av internationella 
handelsregler och om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 3286/94 om 
fastställande av gemenskapsförfaranden på 
den gemensamma handelspolitikens 
område i syfte att säkerställa 
gemenskapens rättigheter enligt 
internationella handelsregler, särskilt regler 
som fastställts av 
Världshandelsorganisationen (WTO) (EUT 
L 189, 27.6.2014, s. 50).

Or. en
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Ändringsförslag 126
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Europaparlamentet antog den 10 
mars 2021 ett betänkande avseende ett 
lagstiftningsinitiativ om företagens 
tillbörliga aktsamhet och 
ansvarsskyldighet, i vilket det kräver 
obligatoriska regler om företags 
tillbörliga aktsamhet i syfte att skydda de 
mänskliga rättigheterna, miljön och god 
förvaltning i värdekedjorna, och att 
medlemsstaterna ska ha rätt att vägra 
bevilja företag offentligt stöd, i synnerhet 
sådant som ges genom offentliga 
upphandlingar, om de inte uppfyller 
målen om tillbörlig aktsamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr



PE699.064v01-00 16/125 AM\1241359SV.docx

SV

Ändringsförslag 128
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) De internationella åtaganden om 
marknadstillträde som unionen har ingått 
gentemot tredjeländer inom upphandling 
och koncessioner kräver bland annat 
likabehandling av ekonomiska aktörer 
från dessa länder. Följaktligen kan 
åtgärder som antas enligt denna 
förordning endast tillämpas på 
ekonomiska aktörer, varor eller tjänster 
från länder som inte är parter i det 
plurilaterala WTO-avtalet om offentlig 
upphandling eller i bilaterala eller 
multilaterala handelsavtal med unionen 
som omfattar åtaganden om tillträde till 
upphandlings- och 
koncessionsmarknaderna, eller från 
länder som är parter i sådana avtal men 
endast när det gäller 
upphandlingsförfaranden för varor, 
tjänster eller koncessioner som inte 
omfattas av avtalen i fråga. Oberoende av 
den tillämpning av åtgärder som antas 
enligt denna förordning, och i enlighet 
med kommissionens meddelande 
Vägledning om tillträde för anbudsgivare 
och varor från tredjeländer till EU:s 
upphandlingsmarknad1a av den 24 juli 
2019, och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 
2014/25/EU, har ekonomiska aktörer från 
tredjeländer som saknar avtal om 
öppnande av EU:s 
upphandlingsmarknad, eller vars varor, 
tjänster och byggentreprenader inte 
omfattas av ett sådant avtal, inte något 
säkrat tillträde till 
upphandlingsförfaranden i EU och kan 
uteslutas.
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_________________
1a C(2019)5494 final. 

Or. en

Ändringsförslag 129
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) De internationella åtaganden om 
marknadstillträde som unionen har ingått 
gentemot tredjeländer inom offentlig 
upphandling och koncessioner kräver 
bland annat likabehandling av 
ekonomiska aktörer från dessa länder. 
Följaktligen kan åtgärder som antas 
enligt denna förordning endast tillämpas 
på ekonomiska aktörer, varor eller 
tjänster från länder som inte är parter i 
det plurilaterala WTO-avtalet om offentlig 
upphandling eller i bilaterala eller 
multilaterala handelsavtal med unionen 
som omfattar åtaganden om tillträde till 
upphandlings- och 
koncessionsmarknaderna, eller från 
länder som är parter i sådana avtal men 
endast när det gäller 
upphandlingsförfaranden för varor, 
tjänster eller koncessioner som inte 
omfattas av avtalen i fråga. Oberoende av 
den tillämpning av åtgärder som antas 
enligt denna förordning, och i enlighet 
med kommissionens meddelande 
Vägledning om tillträde för anbudsgivare 
och varor från tredjeländer till EU:s 
upphandlingsmarknad av den 24 juli 2019 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 
2014/25/EU, har ekonomiska aktörer från 
tredjeländer som saknar avtal om 
öppnande av unionens 
upphandlingsmarknad, eller vars varor, 
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tjänster och byggentreprenader inte 
omfattas av ett sådant avtal, inte något 
säkrat tillträde till 
upphandlingsförfaranden i unionen och 
kan uteslutas.

Or. en

Ändringsförslag 130
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) De internationella åtaganden om 
marknadstillträde som unionen har ingått 
gentemot tredjeländer inom upphandling 
och koncessioner kräver bland annat 
likabehandling av ekonomiska aktörer 
från dessa länder. Följaktligen kan 
åtgärder som antas enligt denna 
förordning endast tillämpas på 
ekonomiska aktörer, varor eller tjänster 
från länder som inte är parter i det 
plurilaterala WTO-avtalet om offentlig 
upphandling eller i bilaterala eller 
multilaterala handelsavtal med unionen 
som omfattar åtaganden om tillträde till 
upphandlings- och 
koncessionsmarknaderna, eller från 
länder som är parter i sådana avtal men 
endast när det gäller 
upphandlingsförfaranden för varor, 
tjänster eller koncessioner som inte 
omfattas av avtalen i fråga. Oberoende av 
den tillämpning av åtgärder som antas 
enligt denna förordning, och i enlighet 
med kommissionens meddelande 
Vägledning om tillträde för anbudsgivare 
och varor från tredjeländer till EU:s 
upphandlingsmarknad av den 24 juli 2019 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 
2014/25/EU, har ekonomiska aktörer från 
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tredjeländer som saknar avtal om 
öppnande av unionens 
upphandlingsmarknad, eller vars varor, 
tjänster och byggentreprenader inte 
omfattas av ett sådant avtal, inte något 
säkrat tillträde till 
upphandlingsförfaranden i unionen och 
kan uteslutas.

Or. en

Ändringsförslag 131
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Med hänsyn till principen om 
ömsesidighet i internationella frågor bör 
vår europeiska marknad för offentlig 
upphandling vara stängd för de 
tredjeländer som begränsar våra 
företagares åtkomst.

Or. fr

Ändringsförslag 132
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) En klausul bör tillhandahållas 
avseende en översyn av 
Europaparlamentet, som getts legitimitet 
av folken och de europeiska nationerna 
och som ger sig själv rätt att snarast 
aktivera en klausul om två tredjedelar av 
parlamentet kräver detta till följd av 
utländsk verksamhet som bedöms vara 
aggressiv, eller på en regerings begäran 
då angreppet berör en nationell strategisk 
sektor.

Or. fr

Ändringsförslag 133
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Europaparlamentet anser att 
unionens internationella åtaganden enligt 
unionsrätten vilar på en jämlik grund 
mellan aktörer från avtalsslutande 
tredjeländer, och parlamentet bör därför 
föreslå att Europeiska rådet beslutar med 
två tredjedelars majoritet om upphävt eller 
begränsat tillträde till marknaderna för 
offentliga kontrakt för de länder som inte 
respekterar principen om ömsesidighet. 
Europeiska kommissionen bör få kräva 
att tvångsåtgärder vidtas och även föreslå 
ett effektivt verktyg för uppföljning och 
övervakning.

Or. fr



AM\1241359SV.docx 21/125 PE699.064v01-00

SV

Ändringsförslag 134
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att förbättra tillträdet för 
unionens ekonomiska aktörer till vissa 
tredjeländers upphandlingsmarknader och 
koncessionsmarknader som skyddas av 
restriktiva och diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller metoder och för 
att upprätthålla lika konkurrensvillkor på 
den inre marknaden krävs det en 
hänvisning till de regler om icke-
förmånsberättigande ursprung som 
fastställts i EU:s tullagstiftning, så att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter vet huruvida varor 
och tjänster omfattas av unionens 
internationella åtaganden.

(12) Det är viktigt att unionens mål 
förstärks, att vi slutar vara så godtrogna 
och blir mer realistiska. Det är också 
avgörande att vi väljer att minska 
frihandeln till förmån för en korrekt 
handel, vilket innebär minskad illojal 
konkurrens, och i stället ser till att ha 
tydliga prioriteringar med väl 
underbyggda resonemang.

De ekonomiska stormakter som för ett 
storskaligt krig mot de av våra företag 
som konkurrerar med deras, i synnerhet 
genom att tillämpa sina lagar utanför sitt 
eget territorium, bör uteslutas från vår 
inre marknad.
För att förbättra tillträdet för unionens 
ekonomiska aktörer till vissa tredjeländers 
upphandlingsmarknader och 
koncessionsmarknader som skyddas av 
restriktiva och diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller metoder och för 
att upprätthålla lika konkurrensvillkor på 
den inre marknaden krävs det en 
hänvisning till de regler om icke-
förmånsberättigande ursprung som 
fastställts i EU:s tullagstiftning, så att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter vet huruvida varor 
och tjänster omfattas av unionens 
internationella åtaganden.

Or. fr
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Ändringsförslag 135
Maximilian Krah, Herve Juvin

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att förbättra tillträdet för 
unionens ekonomiska aktörer till vissa 
tredjeländers upphandlingsmarknader och 
koncessionsmarknader som skyddas av 
restriktiva och diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller metoder och för 
att upprätthålla lika konkurrensvillkor på 
den inre marknaden krävs det en 
hänvisning till de regler om icke-
förmånsberättigande ursprung som 
fastställts i EU:s tullagstiftning, så att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter vet huruvida varor 
och tjänster omfattas av unionens 
internationella åtaganden.

(12) För att förbättra tillträdet för 
unionens ekonomiska aktörer till vissa 
tredjeländers upphandlingsmarknader och 
koncessionsmarknader som skyddas av 
restriktiva och diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller metoder och för 
att upprätthålla lika konkurrensvillkor på 
den inre marknaden krävs det en 
hänvisning till de regler om icke-
förmånsberättigande ursprung som 
fastställts i EU:s tullagstiftning, så att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter vet huruvida varor 
och tjänster omfattas av unionens 
internationella åtaganden. 
Europaparlamentet efterlyser en 
samarbetsmodell för det fall företag från 
tredje land tilldelas ett kontrakt i ett 
offentligt anbudsförfarande, genom att 
tjänster, personal och material måste 
användas i EU till sammanlagt 50 % av 
de totala investeringarna, så att även 
europeiska företag kan dra nytta av detta.

Or. de

Ändringsförslag 136
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att förbättra tillträdet för 
unionens ekonomiska aktörer till vissa 

(12) En ändamålsenlig tillämpning av 
åtgärder som antas enligt denna 
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tredjeländers upphandlingsmarknader och 
koncessionsmarknader som skyddas av 
restriktiva och diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller metoder för 
att upprätthålla lika konkurrensvillkor på 
den inre marknaden krävs det en 
hänvisning till de regler om icke-
förmånsberättigande ursprung som 
fastställts i EU:s tullagstiftning, så att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter vet huruvida varor 
och tjänster omfattas av unionens 
internationella åtaganden.

förordning i syfte att förbättra tillträdet för 
unionens ekonomiska aktörer till vissa 
tredjeländers upphandlingsmarknader och 
koncessionsmarknader kräver en tydlig 
uppsättning ursprungsregler för 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 137
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att förbättra tillträdet för 
unionens ekonomiska aktörer till vissa 
tredjeländers upphandlingsmarknader och 
koncessionsmarknader som skyddas av 
restriktiva och diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller metoder och för 
att upprätthålla lika konkurrensvillkor på 
den inre marknaden krävs det en 
hänvisning till de regler om icke-
förmånsberättigande ursprung som 
fastställts i EU:s tullagstiftning, så att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter vet huruvida varor 
och tjänster omfattas av unionens 
internationella åtaganden.

(12) För att förbättra tillträdet för 
unionens ekonomiska aktörer till vissa 
tredjeländers upphandlingsmarknader och 
koncessionsmarknader som skyddas av 
restriktiva och diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller metoder och för 
att upprätthålla likabehandling av aktörer 
och lika konkurrensvillkor på den inre 
marknaden krävs det en hänvisning till de 
regler om icke-förmånsberättigande 
ursprung som fastställts i EU:s 
tullagstiftning, så att upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter vet 
huruvida varor och tjänster omfattas av 
unionens internationella åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 138
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En varas ursprung bör fastställas i 
enlighet med artiklarna 22–26 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/199218.

(13) En varas ursprung bör fastställas i 
enlighet med artiklarna 59–62 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 952/20135.

_________________ _________________
18 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 
9.10.1992, s. 1)

5 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 
oktober 2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen (EUT L 269, 
10.10.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 139
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En varas ursprung bör fastställas i 
enlighet med artiklarna 22–26 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/199218.

(13) En varas ursprung bör fastställas i 
enlighet med artiklarna 59–62 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 952/20135.

_________________ _________________
18 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 
9.10.1992, s. 1)

5 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 
oktober 2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen (EUT L 269, 
10.10.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 140
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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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 anses vara det land enligt 
vars lagstiftning den juridiska personen 
har bildats eller organiserats och inom 
vars territorium den juridiska personen 
har faktisk affärsverksamhet. Kriteriet för 
faktisk affärsverksamhet bör inte göra det 
möjligt att kringgå eventuella åtgärder 
som vidtas enligt denna förordning genom 
att skapa brevlådeföretag. Termen 
”betydande affärsverksamhet” är ett 
begrepp som används i WTO:s allmänna 
tjänstehandelsavtal. I unionsrätten är det 
likvärdigt med termen ”faktisk och 
fortlöpande anknytning till ekonomin” 
och nära kopplat till etableringsrätten 
enligt artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Kommissionen offentliggör regelbundet 
riktlinjer baserade på rättspraxis avseende 
etableringsrätten, bland annat avseende 
begreppet faktisk eller stabil och 
fortlöpande anknytning till ekonomin. I 
artikel 86 i direktiv 2014/25/EU hänvisas 
även till begreppet ”direkt och faktisk 
koppling till ekonomin”, vilket är 
likvärdigt med begreppet ”betydande 
affärsverksamhet”.

Or. en

Ändringsförslag 141
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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 142
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att främja den 

utgår
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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.
_________________
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 143
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

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 

(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 
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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.

preferenssystem enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 978/201219, 
och såvida det inte finns rimliga 
indikationer på kringgående av eventuella 
antagna åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling, bör denna förordning inte 
tillämpas på anbud som lämnas av en 
ekonomisk aktör som 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. 
Denna förordning bör inte heller 
tillämpas på anbud som lämnas av en 
ekonomisk aktör med ursprung i 
utvecklingsländer som omfattas av den 
allmänna ordning som avses i artikel 1.2 
a i förordning (EU) nr 978/2012, om 
föremålet för dessa anbud är relaterat till 
prioriteringarna för den gröna och 
digitala omvandlingen, utveckling och 
samarbete eller andra prioriteringar inom 
ramen för EU:s Global Gateway-initiativ.

_________________ _________________
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).

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 144
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av unionens (15) Mot bakgrund av unionens 
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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.

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. Emellertid bör inga länder 
åtnjuta ovan nämna undantag om de 
förekommer i dessa bilagor eller om det i 
någon unionsakt, inbegripet en resolution 
från Europaparlamentet, fastställts att de 
på ett allvarligt och upprepat sätt har 
kränkt de mänskliga rättigheterna, de 
medborgerliga friheterna eller de 
grundläggande principerna för 
rättsstaten.

_________________ _________________
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).

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. fr

Ändringsförslag 145
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 
som lämnas av små och medelstora 
företag som är etablerade i unionen och 
som bedriver betydande affärs verksamhet 
med en direkt och verklig koppling till 
ekonomin i minst en medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 146
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 
som lämnas av små och medelstora 
företag som är etablerade i unionen och 
som bedriver betydande affärs verksamhet 
med en direkt och verklig koppling till 
ekonomin i minst en medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 147
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 

utgår
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och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 
som lämnas av små och medelstora 
företag som är etablerade i unionen och 
som bedriver betydande affärs verksamhet 
med en direkt och verklig koppling till 
ekonomin i minst en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 148
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 
som lämnas av små och medelstora 
företag som är etablerade i unionen och 
som bedriver betydande affärs verksamhet 
med en direkt och verklig koppling till 
ekonomin i minst en medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 149
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 
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som lämnas av små och medelstora företag 
som är etablerade i unionen och som 
bedriver betydande affärs verksamhet med 
en direkt och verklig koppling till 
ekonomin i minst en medlemsstat.

som lämnas av små och medelstora företag 
som är etablerade i unionen och som 
bedriver betydande affärs verksamhet med 
en direkt och verklig koppling till 
ekonomin i minst en medlemsstat.

De nationella offentliga myndigheterna 
bör ha rätt att i sina anbudsinfordringar 
inbegripa kriterier som gynnar oberoende 
hantverksföretag, småföretagare och små 
och medelstora familjeföretag, även 
medelstora marknadsnoterade företag.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 
som lämnas av små och medelstora företag 
som är etablerade i unionen och som 
bedriver betydande affärs verksamhet med 
en direkt och verklig koppling till 
ekonomin i minst en medlemsstat.

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 
som lämnas av autonoma små och 
medelstora företag, enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG, som är etablerade i unionen 
och som bedriver betydande 
affärsverksamhet med en direkt och 
verklig koppling till ekonomin i minst en 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 151
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 
som lämnas av små och medelstora företag 
som är etablerade i unionen och som 
bedriver betydande affärs verksamhet med 
en direkt och verklig koppling till 
ekonomin i minst en medlemsstat.

(16) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på samma 
sätt på anbud som lämnas av små och 
medelstora företag som är etablerade i 
unionen och som sedan lång tid tillbaka 
bedriver betydande affärs verksamhet med 
en direkt och verklig koppling till 
ekonomin i minst en medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 152
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det är viktigt att varje stat 
uppmuntras att anta åtgärder som 
begränsar tillträdet till dess öppna 
marknad. Man bör därför i detta avseende 
uppmana dem att fastställa ett lagenligt 
kriterium för de fria anbudsförfaranden 
som är offentliga eller öppna och stärka 
dem i deras ansträngningar att försvara 
ett territoriums integritet och den lokala 
företagsväven. Ett lokalt anbud bör vara 
det kriterium och den måttstock som 
avgör om marknaden ska vara öppen eller 
begränsad. Företag från tredjeländer som 
inte håller samma nivå vad gäller sociala 
normer och miljönormer bör inte få 
tillgång till den europeiska inre 
marknaden och därmed inte heller till de 
länder som den är uppbyggd av.

Or. fr



PE699.064v01-00 34/125 AM\1241359SV.docx

SV

Ändringsförslag 153
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag, bör denna 
förordning inte heller tillämpas på anbud 
som lämnas av autonoma små och 
medelstora företag som tillverkar varor 
eller tillhandahåller tjänster som är 
föremål för upphandling som omfattas av 
åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 154
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Denna förordning bör tvärtom 
även tillämpas på anbud där små och 
medelstora företag som är etablerade i 
unionen har åtagit sig att lägga ut mer än 
10 % av kontraktets totala värde på 
ekonomiska aktörer med ursprung i ett 
tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 155
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
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Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) De nationella offentliga 
myndigheterna bör ha rätt att i sina 
anbudsinfordringar inbegripa kriterier 
som gynnar företag som väljer kvalitet 
före kvantitet och det som är bäst sett ur 
ett hälso- och matperspektiv, ur ett 
territoriellt perspektiv, ett socialt 
perspektiv m.m.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder 
eller upphandlingsmetoder förekommer i 
ett tredjeland, bör den undersöka i vilken 
mån landets lagar om offentlig 
upphandling och koncessioner säkerställer 
öppenhet enligt internationella standarder 
inom offentlig upphandling och utesluter 
all diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen. Den bör 
också undersöka i vilken mån enskilda 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter tillämpar eller inför 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida åtgärder eller metoder som 
skulle kunna leda till försämring av 
tillträdet för unionens varor, tjänster eller 
ekonomiska aktörer till upphandlings- 
eller koncessionsmarknaderna 
förekommer i ett tredjeland, bör den 
undersöka i vilken mån landets lagar, 
regler eller andra åtgärder med avseende 
på upphandling och koncessioner 
säkerställer öppenhet enligt internationella 
standarder och inte leder till allvarliga och 
återkommande restriktioner gentemot 
varor, tjänster eller ekonomiska aktörer 
från unionen. Den bör också undersöka i 
vilken mån enskilda upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter 
tillämpar eller inför restriktiva metoder 
som på ett betydande och återkommande 
sätt hindrar tillträdet för varor, tjänster 
och ekonomiska aktörer från unionen. Vid 
denna undersökning ska kommissionen 
beakta berörda ekonomiska värden, de 
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sektorer där metoderna förekommer eller 
de typer av diskriminerande åtgärder som 
vidtas av upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter, även på grundval 
av relevanta internationella riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 157
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder förekommer i ett 
tredjeland, bör den undersöka i vilken mån 
landets lagar om offentlig upphandling och 
koncessioner säkerställer öppenhet enligt 
internationella standarder inom offentlig 
upphandling och utesluter all 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen. Den bör 
också undersöka i vilken mån enskilda 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter tillämpar eller inför 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som skulle kunna 
leda till försämring av tillträdet för 
unionens varor, tjänster eller ekonomiska 
aktörer till upphandlings- eller 
koncessionsmarknaderna förekommer i 
ett tredjeland, bör den undersöka i vilken 
mån landets lagar, regler eller andra 
åtgärder med avseende på upphandling 
och koncessioner säkerställer öppenhet 
enligt internationella standarder och inte 
leder till allvarliga och återkommande 
restriktioner gentemot varor, tjänster eller 
ekonomiska aktörer från unionen. Den bör 
också undersöka i vilken mån enskilda 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter tillämpar eller inför 
restriktiva metoder mot varor, tjänster eller 
ekonomiska aktörer från unionen.

Or. en

Ändringsförslag 158
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder 
eller upphandlingsmetoder förekommer i 
ett tredjeland, bör den undersöka i vilken 
mån landets lagar om offentlig 
upphandling och koncessioner säkerställer 
öppenhet enligt internationella standarder 
inom offentlig upphandling och utesluter 
all diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen. Den bör 
också undersöka i vilken mån enskilda 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter tillämpar eller inför 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida specifika åtgärder eller metoder 
som skulle kunna leda till försämring av 
tillträdet för unionens varor, tjänster eller 
ekonomiska aktörer till upphandlings- 
eller koncessionsmarknaderna 
förekommer i ett tredjeland, bör den 
undersöka i vilken mån landets lagar, 
regler eller andra åtgärder med avseende 
på upphandling och koncessioner 
säkerställer öppenhet enligt internationella 
standarder och inte leder till allvarliga och 
återkommande restriktioner gentemot 
varor, tjänster eller ekonomiska aktörer 
från unionen. Den bör också undersöka i 
vilken mån enskilda upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter 
tillämpar eller inför restriktiva metoder 
mot varor, tjänster eller ekonomiska 
aktörer från unionen.

Or. en

Ändringsförslag 159
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder 
eller upphandlingsmetoder förekommer i 
ett tredjeland, bör den undersöka i vilken 
mån landets lagar om offentlig 
upphandling och koncessioner säkerställer 
öppenhet enligt internationella standarder 
inom offentlig upphandling och utesluter 
all diskriminering av varor, tjänster och 

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida åtgärder eller metoder som leder 
till försämring av tillträdet för unionens 
varor, tjänster eller ekonomiska aktörer 
till upphandlings- eller 
koncessionsmarknaderna förekommer i 
ett tredjeland, bör den undersöka i vilken 
mån landets lagar, regler eller andra 
åtgärder med avseende på upphandling 
och koncessioner säkerställer öppenhet 
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ekonomiska aktörer från unionen. Den bör 
också undersöka i vilken mån enskilda 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter tillämpar eller inför 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.

enligt internationella standarder och inte 
leder till allvarliga och återkommande 
restriktioner gentemot varor, tjänster eller 
ekonomiska aktörer från unionen. Den bör 
också undersöka i vilken mån enskilda 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter tillämpar eller inför 
restriktiva metoder mot varor, tjänster eller 
ekonomiska aktörer från unionen.

Or. en

Ändringsförslag 160
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder förekommer i ett 
tredjeland, bör den undersöka i vilken mån 
landets lagar om offentlig upphandling och 
koncessioner säkerställer öppenhet enligt 
internationella standarder inom offentlig 
upphandling och utesluter all 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen. Den bör 
också undersöka i vilken mån enskilda 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter tillämpar eller inför 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.

(17) När kommissionen bedömer 
huruvida restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder förekommer i ett 
tredjeland, bör den undersöka i vilken mån 
landets lagar, regler och åtgärder med 
avseende på offentlig upphandling och 
koncessioner säkerställer öppenhet och 
tillträde enligt internationella standarder 
inom offentlig upphandling och utesluter 
all diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen. Den bör 
också undersöka i vilken mån enskilda 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter tillämpar eller inför 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.

Or. en

Ändringsförslag 161
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Mot bakgrund av att den 
gemensamma handelspolitiken omfattar 
tillträdet för tredjeländers varor och 
tjänster till unionens marknad för 
offentlig upphandling, bör 
medlemsstaterna och deras upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter 
inte kunna begränsa tillträdet för 
tredjeländers varor eller tjänster till sina 
anbudsförfaranden på andra sätt än de 
som föreskrivs i denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 162
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Mot bakgrund av att den 
gemensamma handelspolitiken omfattar 
tillträdet för tredjeländers varor och 
tjänster till unionens marknad för 
offentlig upphandling, bör 
medlemsstaterna och deras upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter 
inte kunna begränsa tillträdet för 
tredjeländers varor eller tjänster till sina 
anbudsförfaranden på andra sätt än de 
som föreskrivs i denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 163
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Mot bakgrund av att den 
gemensamma handelspolitiken omfattar 
tillträdet för tredjeländers varor och tjänster 
till unionens marknad för offentlig 
upphandling, bör medlemsstaterna och 
deras upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter inte kunna begränsa 
tillträdet för tredjeländers varor eller 
tjänster till sina anbudsförfaranden på 
andra sätt än de som föreskrivs i denna 
förordning.

(18) Mot bakgrund av att den 
gemensamma handelspolitiken omfattar 
tillträdet för tredjeländers varor och tjänster 
till unionens marknad för offentlig 
upphandling, bör medlemsstaterna och 
deras upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter kunna begränsa 
tillträdet för tredjeländers varor eller 
tjänster till sina anbudsförfaranden, om det 
berörda landet inte respekterar sociala 
och miljörelaterade standarder och 
konventioner, med full respekt för de 
åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 164
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Mot bakgrund av att den 
gemensamma handelspolitiken omfattar 
tillträdet för tredjeländers varor och 
tjänster till unionens marknad för 
offentlig upphandling, bör 
medlemsstaterna och deras upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter 
inte kunna begränsa tillträdet för 
tredjeländers varor eller tjänster till sina 
anbudsförfaranden på andra sätt än de 
som föreskrivs i denna förordning.

(18) För att säkerställa att utländska 
ekonomiska aktörer respekterar miljö-, 
social- och arbetsrätt och alla gällande 
nationella lagar bör de upphandlande 
myndigheterna och de upphandlande 
enheterna, i den här förordningens anda, 
få begränsa tillträdet för tredjeländers varor 
eller tjänster till sina anbudsförfaranden.

Or. fr

Ändringsförslag 165
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Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att avgöra om en utredning 
ligger i unionens intresse bör 
kommissionen beakta en rad olika 
aspekter av politisk, ekonomisk eller 
annan karaktär i samband med 
utredningen och dess potentiella 
konsekvenser. Kommissionen bör väga 
konsekvenserna av att inleda en utredning 
mot dess effekter (och potentiella åtgärder 
enligt denna förordning) i samband med 
unionens bredare intressen. Det allmänna 
målet att öppna tredjelandsmarknader 
och förbättra möjligheterna för unionens 
ekonomiska aktörer att få tillgång till 
marknader bör beaktas. Målet att 
begränsa onödiga administrativa bördor 
för upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter samt ekonomiska 
aktörer bör också beaktas. 
Medlemsstaterna och berörda parter bör 
ha möjlighet att lämna synpunkter i fråga 
om unionens intresse.

Or. en

Ändringsförslag 166
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

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 

(19) Kommissionen bör ta fram ett 
undersökande instrument som används 
generellt sett, i synnerhet vid ovanligt låga 
anbud, och vid behov ett instrument för 
punktvis eller övergripande uteslutning på 
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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.

upphandlande enheters begäran. Dessa 
instrument skulle kunna ses som verktyg 
som tjänar EU:s ekonomiska diplomati.

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.

Or. fr

Ändringsförslag 167
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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) Kommissionen bör när som helst 
kunna inleda en 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.

Or. en

Ändringsförslag 168
Jörgen Warborn

Förslag till förordning
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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 och öppen 
upphandlingsutredning av restriktiva eller 
diskriminerande 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.

Or. en

Ändringsförslag 169
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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 Europaparlamentet eller andra 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.

Or. en

Ändringsförslag 170
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Förslag till förordning
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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) Kommissionen bör när som helst, 
på eget initiativ, efter ansökan av berörda 
parter från unionen eller en medlemsstat, 
eller på Europaparlamentets begäran, 
inleda en utredning av restriktiva 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som påstås ha införts 
eller förekomma i ett tredjeland. Utskottet 
för internationell handel kan på 
Europaparlamentets vägnar ta initiativ till 
och godkänna en sådan begäran.

Or. en

Ändringsförslag 171
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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 inleda en 
utredning av restriktiva 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som påstås ha införts 
eller förekomma i ett tredjeland. 
Europaparlamentet får på initiativ av dess 
internationella handelskommitté begära 
att kommissionen inleder en 
undersökning.

Or. en

Ändringsförslag 172
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Fastställandet av huruvida en 
utredning ligger i unionens intresse bör 
bygga på en helhetsbedömning av alla de 
olika intressena, inbegripet den inhemska 
industrins, användarnas, 
konsumenternas, arbetstagarnas och 
arbetsmarknadsparternas intressen. 
Kommissionen är i vilket fall som helst 
ansvarig för att fastställa unionens 
intresse och bör väga konsekvenserna av 
att inleda en utredning mot dess effekter 
och de potentiella åtgärder som kan antas 
enligt denna förordning, i samband med 
EU:s bredare intressen. Det allmänna 
målet att öppna tredjelandsmarknader 
och förbättra möjligheterna för unionens 
ekonomiska aktörer att få tillgång till 
marknader bör beaktas. Målet att 
begränsa onödiga administrativa bördor 
för upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter samt ekonomiska 
aktörer bör också beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 173
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) När det ska fastställas huruvida 
det ligger i unionens intresse att anta en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling bör särskild 
hänsyn tas till det allmänna målet att 
öppna tredjelandsmarknader och 
förbättra möjligheterna för unionens 
ekonomiska aktörer att få 
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marknadstillträde. När kommissionen tar 
itu med allvarliga och återkommande 
försämringar av möjligheterna till 
marknadstillträde bör den tillämpa 
principen om ömsesidighet genom att ta 
hänsyn till närvaron av anbudsgivare från 
tredjeländer på EU:s marknad för 
upphandling vid ett givet tillfälle. 
Åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling får inte 
tillämpas om kommissionen, på basis av 
alla tillhandahållna uppgifter, med 
säkerhet kan fastslå att det inte ligger i 
unionens intresse att vidta sådana 
åtgärder. Kommissionen bör ägna 
särskild uppmärksamhet åt sektorer som 
anses vara strategiska när det gäller EU:s 
offentliga upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 174
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Fastställandet av huruvida en 
utredning ligger i unionens intresse bör 
bygga på en helhetsbedömning av alla de 
olika intressena, inbegripet den inhemska 
industrins, användarnas och 
konsumenternas intressen. Kommissionen 
bör väga konsekvenserna av att inleda en 
utredning mot dess effekter, och de 
potentiella åtgärder som kan antas enligt 
denna förordning, i samband med EU:s 
bredare intressen. Det allmänna målet att 
öppna marknader i tredjeländer och 
förbättra möjligheterna till 
marknadstillträde för EU:s ekonomiska 
aktörer bör särskilt beaktas. Målet att 
begränsa onödiga administrativa bördor 
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för upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter samt ekonomiska 
aktörer bör också beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 175
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) När det ska fastställas huruvida 
det ligger i unionens intresse att anta en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling bör man 
prioritera målet att uppnå ömsesidighet 
genom att öppna tredjelandsmarknader 
och förbättra möjligheterna för unionens 
ekonomiska aktörer att få 
marknadstillträde.

Or. en

Ändringsförslag 176
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Med tanke på unionens 
övergripande politiska mål att stödja den 
ekonomiska tillväxten i de minst 
utvecklade länderna och deras integrering 
i de globala värdekedjorna skulle det inte 
ligga i unionens intresse att inleda en 
utredning mot sådana länder enligt denna 
förordning, såvida det inte finns rimliga 
indikationer på kringgående av eventuella 
antagna åtgärder inom ramen för 
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instrumentet för internationell 
upphandling. Denna förordning är därför 
inte avsedd att tillämpas på de minst 
utvecklade länder som omfattas av 
ordningen ”Allt utom vapen” enligt 
definitionen i förordning (EU) nr 
978/2012.

Or. en

Ändringsförslag 177
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Om kommissionen drar slutsatsen 
att ekonomiska aktörer från det berörda 
tredjelandet har en betydande närvaro på 
EU:s inre marknad, bör den överväga 
uteslutning i stället för en 
poänganpassningsåtgärd när en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 178
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) Med tanke på unionens 
övergripande politiska mål att stödja den 
ekonomiska tillväxten i de minst 
utvecklade länderna och deras integrering 
i de globala värdekedjorna skulle det inte 
ligga i unionens intresse att inleda en 
utredning mot sådana länder enligt denna 
förordning, såvida det inte finns rimliga 
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indikationer på kringgående av eventuella 
antagna åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling. Denna förordning är därför 
inte avsedd att tillämpas på de minst 
utvecklade länder som omfattas av 
ordningen ”Allt utom vapen” enligt 
definitionen i förordning (EU) nr 
978/2012.

Or. en

Ändringsförslag 179
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Om en restriktiv och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärd eller 
upphandlingsmetod konstateras i ett 
tredjeland, bör kommissionen bjuda in det 
berörda landet till samråd för att förbättra 
möjligheterna för ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster från unionen att delta i 
offentlig upphandling i det landet.

(20) Om en restriktiv och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärd eller 
upphandlingsmetod konstateras i ett 
tredjeland, bör kommissionen bjuda in det 
berörda landet till samråd för att förbättra 
möjligheterna för ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster från unionen att delta i 
offentlig upphandling i det landet. För att 
uppmuntra det berörda landet att aktivt 
och snarast delta i denna dialog, bör 
kommissionen så snart 
samrådsförfarandet inleds besluta att 
tillfälligt införa åtgärder i enlighet med 
denna förordning, närmare bestämt 
uteslutning från deltagande i 
anbudsförfaranden inom ramen för 
offentlig upphandling i EU eller 
prisanpassningsåtgärder. Dessa åtgärder 
bör vara tillämpliga på anbud från 
ekonomiska aktörer med ursprung i det 
landet och/eller som inbegriper varor och 
tjänster med ursprung i det landet.

Or. fr
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Ändringsförslag 180
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Om en restriktiv och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärd eller 
upphandlingsmetod konstateras i ett 
tredjeland,, bör kommissionen bjuda in det 
berörda landet till samråd för att förbättra 
möjligheterna för ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster från unionen att delta i 
offentlig upphandling i det landet.

(20) Om en restriktiv och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärd eller 
upphandlingsmetod konstateras i ett 
tredjeland, bör kommissionen bjuda in det 
berörda landet till samråd för att 
undanröja eventuella restriktiva, 
diskriminerande åtgärder eller metoder 
och förbättra möjligheterna för 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster från 
unionen att delta i offentlig upphandling i 
det landet.

Or. en

Ändringsförslag 181
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Om en restriktiv och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärd eller 
upphandlingsmetod konstateras i ett 
tredjeland,, bör kommissionen bjuda in det 
berörda landet till samråd för att förbättra 
möjligheterna för ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster från unionen att delta i 
offentlig upphandling i det landet.

(20) Vid genomförande av en utredning 
bör kommissionen bjuda in det berörda 
tredjelandet till samråd för att undanröja 
och avhjälpa eventuella restriktiva 
åtgärder eller metoder och effektivt 
förbättra möjligheterna för ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från unionen när 
det gäller upphandlings- och 
koncessionsmarknader i det landet.

Or. en

Ändringsförslag 182
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Om en restriktiv och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärd eller 
upphandlingsmetod konstateras i ett 
tredjeland,, bör kommissionen bjuda in det 
berörda landet till samråd för att förbättra 
möjligheterna för ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster från unionen att delta i 
offentlig upphandling i det landet.

(20) Vid genomförande av en utredning 
bör kommissionen bjuda in det berörda 
tredjelandet till samråd för att undanröja 
och avhjälpa eventuella restriktiva 
åtgärder eller metoder och förbättra 
möjligheterna för ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster från unionen när det 
gäller upphandlings- och 
koncessionsmarknader i det landet.

Or. en

Ändringsförslag 183
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Om en restriktiv och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärd eller 
upphandlingsmetod konstateras i ett 
tredjeland,, bör kommissionen bjuda in det 
berörda landet till samråd för att förbättra 
möjligheterna för ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster från unionen att delta i 
offentlig upphandling i det landet.

(20) Vid genomförande av en utredning 
bör kommissionen bjuda in det berörda 
tredjelandet till samråd för att undanröja 
eventuella restriktiva åtgärder eller 
metoder och förbättra möjligheterna för 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster från 
unionen när det gäller upphandlings- och 
koncessionsmarknader i det landet.

Or. en

Ändringsförslag 184
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är av yttersta vikt att 
utredningen genomförs på ett öppet sätt. En 
rapport om de viktigaste slutsatserna från 
utredningen bör därför offentliggöras.

(21) Det är av yttersta vikt att 
utredningen genomförs på ett öppet, 
konsekvent och icke-diskriminerande sätt. 
En rapport om de viktigaste slutsatserna 
från utredningen bör därför offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 185
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

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 utredningen bekräftar 
förekomsten av restriktiva åtgärder eller 
metoder och samrådet med det berörda 
landet inte leder till tillfredsställande 
korrigerande åtgärder som resulterar i att 
möjligheterna att delta i upphandling 
förbättras för ekonomiska aktörer, varor 
och tjänster från unionen inom rimlig tid, 
bör kommissionen vid behov kunna anta 
åtgärder enligt denna förordning 
(åtgärder inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling), i form av 
en poänganpassningsåtgärd eller 
uteslutning av anbud.

Or. en

Ändringsförslag 186
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om samrådet med det berörda 
landet inte leder till att möjligheterna att 

(22) Om samrådet med det berörda 
landet inte leder till att restriktiva åtgärder 



AM\1241359SV.docx 53/125 PE699.064v01-00

SV

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.

undanröjs och att internationella sociala 
och miljörelaterade standarder genomförs 
effektivt, vilket i sin tur skulle innebära en 
rättvis och tillräcklig förbättring inom 
rimlig tid av möjligheterna för ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från unionen 
att delta i upphandling, bör kommissionen 
vid behov kunna besluta om att utesluta 
anbud (åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling) som lämnas av ekonomiska 
aktörer med ursprung i det landet och/eller 
som inbegriper varor och tjänster med 
ursprung i det landet.

Or. en

Ändringsförslag 187
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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 utredningen bekräftar 
förekomsten av restriktiva åtgärder eller 
metoder och samrådet med det berörda 
tredjelandet inte leder till tillfredsställande 
korrigerande åtgärder som verkligen 
resulterar i att möjligheterna att delta i 
upphandling förbättras för ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från unionen 
inom en kort tidsram, eller om det berörda 
tredjelandet nekar till att inleda samråd, 
bör kommissionen enligt denna 
förordning anta åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling, i form av en 
poänganpassningsåtgärd eller i form av 
uteslutning av anbud.

Or. en

Ändringsförslag 188
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Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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 utredningen bekräftar 
förekomsten av restriktiva åtgärder eller 
metoder och samrådet med det berörda 
landet inte leder till tillfredsställande 
korrigerande åtgärder som resulterar i att 
den allvarliga och återkommande 
försämringen av tillträdet för ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från unionen 
åtgärdas inom rimlig tid, bör 
kommissionen vid behov enligt denna 
förordning kunna anta åtgärder (åtgärder 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling), i form av en 
poänganpassningsåtgärd eller i form av 
uteslutning av anbud.

Or. en

Ändringsförslag 189
Enikő Győri, László Trócsányi

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 utredningen bekräftar 
förekomsten av restriktiva åtgärder eller 
metoder och samrådet med det berörda 
landet inte leder till tillfredsställande 
korrigerande åtgärder som resulterar i att 
möjligheterna att delta i upphandling 
förbättras för ekonomiska aktörer, varor 
och tjänster från unionen inom rimlig tid, 
bör kommissionen vid behov kunna anta 
åtgärder enligt denna förordning, i form 
av uteslutande av anbud (åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 
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upphandling).

Or. en

Ändringsförslag 190
Jörgen Warborn

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 utredningen bekräftar 
förekomsten av restriktiva åtgärder eller 
metoder och samrådet med det berörda 
tredjelandet inte leder till tillräckliga 
korrigerande åtgärder som leder till att 
möjligheterna att delta i upphandling 
förbättras för ekonomiska aktörer, varor 
och tjänster från unionen inom rimlig tid, 
bör kommissionen vid behov kunna anta 
åtgärder enligt denna förordning, i form 
av uteslutning av anbud (åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling).

Or. en

Ändringsförslag 191
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

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 

(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 åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 



PE699.064v01-00 56/125 AM\1241359SV.docx

SV

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.

upphandling 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.

Or. en

Ändringsförslag 192
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

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 inte förbättras i 
tillräcklig utsträckning för ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från unionen 
inom rimlig tid, bör kommissionen kunna 
anta och förlänga de åtgärder som 
infördes i början av samrådsförfarandet 
och vid behov införa ytterligare åtgärder i 
enlighet med denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 193
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 23

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 

(23) Poänganpassningsåtgärder bör 
endast tillämpas i syfte att utvärdera anbud 
som lämnas av ekonomiska aktörer med 
ursprung i det berörda landet. Sådana 
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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.

åtgärder bör inte påverka det pris som 
faktiskt ska betalas enligt det kontrakt 
som ingås med den anbudsgivare som 
tilldelats kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 194
Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Skäl 23

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) 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. 
Åtgärderna bör inte syfta till att helt och 
hållet utesluta utländsk konkurrens på 
EU:s upphandlingsmarknad, det bör 
finnas effektivitet och flexibilitet så att EU 
kan fortsätta att upphandla varor och 
tjänster av hög kvalitet till rimliga 
skattepriser för medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 195
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 23

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) Poänganpassningsåtgärder bör 
endast tillämpas i syfte att utvärdera anbud 
som lämnas av ekonomiska aktörer med 
ursprung i det berörda landet. Sådana 
åtgärder bör inte påverka det pris som 
faktiskt ska betalas enligt det kontrakt 
som ingås med den anbudsgivare som 
tilldelats kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 196
Enikő Győri, László Trócsányi

Förslag till förordning
Skäl 23

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 

(23) Poänganpassningsåtgärder bör 
endast tillämpas i syfte att utvärdera anbud 
som lämnas av ekonomiska aktörer med 
ursprung i det berörda landet. Sådana 
åtgärder bör inte påverka det pris som 
faktiskt ska betalas inom ramen för det 
avtal som ska ingås med den 
anbudsgivare som tilldelats kontraktet.
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restriktiva upphandlingsbruk som de är 
riktade mot.

Or. en

Ändringsförslag 197
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Åtgärderna inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling bör tillämpas på 
upphandlingsförfaranden som omfattas 
av denna förordning, inbegripet ramavtal 
och dynamiska inköpssystem. Åtgärder 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling bör även 
tillämpas vid specifika kontrakt som 
tilldelats inom ramen för ett dynamiskt 
inköpssystem, när dessa dynamiska 
inköpssystem omfattades av en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling. De bör dock 
inte tillämpas på sådana kontrakt under 
ett visst tröskelvärde i syfte att begränsa 
den totala administrativa bördan för 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter. För att undvika 
en eventuell dubbel tillämpning av 
åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling bör sådana 
åtgärder inte tillämpas på kontrakt som 
tilldelats på grundval av ett ramavtal, om 
åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling redan har 
tillämpats när ramavtalet ingicks.

Or. en

Ändringsförslag 198
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Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag bör 
kommissionen, upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter 
vederbörligen beakta effekterna av denna 
förordning i syfte att begränsa den 
administrativa bördan för små och 
medelstora företag. Kommissionen bör i 
samarbete med medlemsstaterna 
tillhandahålla riktlinjer för bästa praxis 
för små och medelstora företag, för att 
säkerställa att denna förordning är 
effektiv och genomförs på ett enhetligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 199
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag bör 
kommissionen, upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter 
vederbörligen stödja tillämpningen av 
instrumentet på små och medelstora 
företag. Kommissionen bör i samarbete 
med medlemsstaterna tillhandahålla 
riktlinjer för bästa praxis för att stödja 
små och medelstora företag och för att 
säkerställa att denna förordning är 
effektiv och genomförs på ett enhetligt 
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sätt.

Or. en

Ändringsförslag 200
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att stödja små 
och medelstora företag bör 
kommissionen, upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter 
vederbörligen beakta effekterna av denna 
förordning i syfte att förhindra en 
överbelastning av små och medelstora 
företag. Kommissionen bör i samarbete 
med medlemsstaterna tillhandahålla 
riktlinjer för bästa praxis för att uppnå 
detta mål, för att säkerställa att denna 
förordning är effektiv och genomförs på 
ett enhetligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 201
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) För att undvika ett eventuellt 
kringgående av en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling bör ytterligare 
avtalsförpliktelser införas och dess 
genomförande övervakas efter 
tilldelningen av kontraktet. Dessa 
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skyldigheter bör endast gälla vid 
upphandlingsförfaranden där en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling är tillämplig 
samt vid kontrakt som tilldelas på 
grundval av ett ramavtal om dessa 
kontrakt är lika med eller högre än ett 
visst tröskelvärde och ramavtalet var 
föremål för en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 202
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23c) För att undvika ett eventuellt 
kringgående av åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling kommer det också att vara 
nödvändigt att ålägga alla utvalda 
anbudsgivare ytterligare avtalsenliga 
skyldigheter. Dessa skyldigheter bör 
endast gälla vid upphandlingsförfaranden 
där en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling är tillämplig samt vid 
kontrakt som tilldelas på grundval av ett 
ramavtal om dessa kontrakt är lika med 
eller högre än ett visst tröskelvärde och 
ramavtalet var föremål för en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 203
Emmanuel Maurel



AM\1241359SV.docx 63/125 PE699.064v01-00

SV

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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 204
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 205
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 24
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 206
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 207
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Prisanpassningsåtgärder bör inte utgår
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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 208
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 209
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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 

(24) Åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling bör ha en direkt inverkan på 
pågående handelsförhandlingar med det 
berörda landet. Om ett land för 
förhandlingar med unionen om sakfrågorna 
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upphandling bör kommissionen kunna 
avbryta åtgärderna medan förhandlingarna 
pågår.

kring marknadstillträde inom offentlig 
upphandling bör kommissionen kunna 
avbryta åtgärderna efter det att 
förhandlingarna avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 210
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

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) Åtgärder 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 211
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 25

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 212
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 25

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 213
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I syfte att förenkla upphandlande 
myndigheters eller upphandlande 
enheters tillämpning av en 
prisanpassningsåtgärd bör det finnas en 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 214
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 25

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.

(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 30 % av det totala värdet 
av deras anbud utgörs av varor eller 
tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet.

Or. fr

Ändringsförslag 215
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I syfte att förenkla upphandlande (25) I syfte att förenkla upphandlande 
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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.

myndigheters eller upphandlande enheters 
tillämpning av en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling 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.

Or. en

Ändringsförslag 216
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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

Ändringsförslag 217
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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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

Ändringsförslag 218
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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 

utgår
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initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 219
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

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.

(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 
kan och bör föreslå ett undersöknings- 
och övervakningsverktyg på grundval av 
förslag 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.

Or. fr

Ändringsförslag 220
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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 

(26) Medlemsstaterna är bäst lämpade 
att identifiera upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter eller kategorier 
av upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter, vilka bör tillämpa 
åtgärder inom ramen för instrumentet för 
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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.

internationell upphandling. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 221
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

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 
prisanpassnings åtgärder 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) 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 
åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling 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 när det gäller hot mot 
folkhälsan eller den allmänna säkerheten. 
Detsamma bör gälla, om tillämpningen av 
åtgärden leder till en oproportionerlig 
ökning av priset eller kostnaderna för 
kontraktet. Den oproportionerliga pris- 
eller kostnadsökningen bör bedömas 
genom en jämförelse mellan de 
återstående anbuden med det uppskattade 
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värdet i meddelandet om upphandling. 
Undantaget bör endast gälla i fall där det 
uppskattade värdet är betydligt lägre än 
värdet i de återstående anbuden, vilket gör 
genomförandet av kontraktet ekonomiskt 
olönsamt. När upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter 
tillämpar dessa undantag bör de 
underrätta kommissionen i god tid och på 
ett heltäckande sätt, för att möjliggöra 
lämplig övervakning av genomförandet av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 222
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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 
prisanpassnings åtgärder 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) 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 undantagsvis inte 
tillämpa åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling 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, eller när en 
sådan åtgärd gäller tryggande av 
väsentliga behov rörande offentlig politik, 
på området folkhälsa eller allmän säkerhet. 
Tillämpningen av dessa undantag bör 
kräva förhandsgodkännande från 
kommissionen innan ett kontrakt tilldelas. 
De upphandlande myndigheterna och 
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upphandlande enheterna bör samråda 
med kommissionen i god tid och på ett 
heltäckande sätt när de avser att lämna in 
en begäran om undantag samt för att 
möjliggöra lämplig övervakning av 
genomförandet av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 223
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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 
prisanpassnings åtgärder 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) 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 undantagsvis inte 
tillämpa åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling som begränsar tillgången till 
varor eller tjänster som inte omfattas, om 
detta är nödvändigt för att trygga 
väsentliga behov rörande offentlig politik i 
samband med allmän säkerhet, 
nödsituationer på folkhälsoområdet eller 
sådana miljöhänsyn som miljöavtryck. 
Tillämpningen av alla undantag bör kräva 
samråd med kommissionen. De 
upphandlande myndigheterna och 
upphandlande enheterna bör underrätta 
kommissionen och inleda samråd med 
den i god tid innan kontraktet tilldelas. 
Nationella översynsorgan och andra 
förfaranden enligt rådets direktiv 
89/665/EEG och rådets direktiv 
92/13/EEG bör också tillämpas på 
tillämpningen av undantag från åtgärder 
inom ramen för instrumentet för 
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internationell upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 224
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

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) 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, samtidigt som 
hänsyn tas till behovet av att garantera 
medlemsstaternas och deras medborgares 
och konsumenters långsiktiga 
ekonomiska och sociala intressen. 
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.

Or. fr

Ändringsförslag 225
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
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Margarida Marques

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 
prisanpassnings åtgärder 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) 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 undantagsvis inte 
tillämpa åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling 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, eller när en 
sådan åtgärd gäller tryggande av 
väsentliga behov rörande offentlig politik, 
exempelvis när det gäller hot mot den 
allmänna säkerheten eller folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 226
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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 

(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 
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prisanpassnings åtgärder 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.

åtgärder 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 folkhälsa och 
nationell säkerhet. Detsamma bör gälla, 
om tillämpningen av åtgärden leder till en 
oproportionerlig ökning av priset eller 
kostnaderna för kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 227
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter tillämpar 
åtgärderna inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling på ett 
felaktigt sätt, vilket inverkar negativt på 
möjligheterna för ekonomiska aktörer 
som har rätt att delta i 
upphandlingsförfarandet, bör rådets 
direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG 
tillämpas. Den berörda ekonomiska 
aktören får därför inleda ett 
omprövningsförfarande i enlighet med 
den nationella lagstiftning som genomför 
dessa direktiv om exempelvis en 
konkurrerande ekonomisk aktör borde ha 
uteslutits eller ett anbud borde ha rankats 
lägre på grund av tillämpningen av en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling. 
Kommissionen bör även kunna tillämpa 
korrigeringsmekanismen i enlighet med 
artikel 3 i rådets direktiv 89/665/EEG7 eller 
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artikel 8 i rådets direktiv 92/13/EEG8.

_________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 228
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter tillämpar 
åtgärderna inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling på ett 
felaktigt sätt, till exempel genom 
uteslutning från sådana åtgärder, vilket 
inverkar negativt på möjligheterna att 
delta i upphandlingsförfarandet för 
ekonomiska aktörer med sådan rätt, bör 
rådets direktiv 89/665/EEG och 
92/13/EEG tillämpas. Den berörda 
ekonomiska aktören skulle därför kunna 
inleda ett omprövningsförfarande i 
enlighet med den nationella lagstiftning 
som genomför dessa direktiv om 
exempelvis en konkurrerande ekonomisk 
aktör borde ha uteslutits. Kommissionen 
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bör även kunna tillämpa 
korrigeringsmekanismen i enlighet med 
artikel 3 i rådets direktiv 89/665/EEG eller 
artikel 8 i rådets direktiv 92/13/EEG.

_________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 229
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter tillämpar 
åtgärderna inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling på ett 
felaktigt sätt, vilket inverkar negativt på 
möjligheterna att delta i 
upphandlingsförfarandet för ekonomiska 
aktörer med sådan rätt, bör rådets direktiv 
89/665/EEG och 92/13/EEG tillämpas. 
Den berörda ekonomiska aktören skulle 
därför kunna inleda ett 
omprövningsförfarande i enlighet med 
den nationella lagstiftning som genomför 
dessa direktiv om exempelvis en 
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prisanpassnings åtgärder som begränsar 
tillgången till varor och tjänster som inte 
omfattas.

konkurrerande ekonomisk aktör borde ha 
uteslutits. Kommissionen bör även kunna 
tillämpa korrigeringsmekanismen i 
enlighet med artikel 3 i rådets direktiv 
89/665/EEG19 eller artikel 8 i rådets 
direktiv 92/13/EEG20.

_________________ _________________
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).

19 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).

20 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 230
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter tillämpar 
åtgärderna inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling på ett 
felaktigt sätt, 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 
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aktör som upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i strid med 
prisanpassnings åtgärder som begränsar 
tillgången till varor och tjänster som inte 
omfattas.

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 231
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter felaktigt 
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 
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upphandlande enheter i strid med 
prisanpassnings åtgärder som begränsar 
tillgången till varor och tjänster som inte 
omfattas.

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 232
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Granskningsförfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter vad gäller antagande, 
återkallande eller tillfälligt upphävande 
eller återinförande av en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling och kommissionen bör 
biträdas av den kommitté som inrättats 
enligt handelshinderförordningen. Vid 
behov och i frågor som rör unionens 
rättsliga ram för offentlig upphandling 
får kommissionen också rådfråga den 
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rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling som inrättats genom rådets 
beslut 71/306/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 233
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Granskningsförfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter vad gäller antagande, 
återkallande eller tillfälligt upphävande 
eller återinförande av en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling och kommissionen bör 
biträdas av den kommitté som inrättats 
enligt handelshinderförordningen. Vid 
behov och i frågor som rör unionens 
rättsliga ram för offentlig upphandling 
får kommissionen också rådfråga den 
rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling som inrättats genom rådets 
beslut 71/306/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 234
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

eller återinförande av en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 235
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Information som mottagits i 
enlighet med denna förordning bör endast 
användas för det ändamål för vilket den 
begärts och med vederbörlig hänsyn till 
tillämpliga dataskydds- och sekretesskrav 
på unionsnivå och nationell nivå. 
Förordning (EG) nr 1049/2001 samt 
artikel 28 i direktiv 2014/23/EU, artikel 21 
i direktiv 2014/24/EU och artikel 39 i 
direktiv 2014/25/EU bör tillämpas i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 236
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Regelbunden rapportering från 
kommissionens sida bör göra det möjligt 
att övervaka hur de förfaranden som 
fastställs genom denna förordning 
tillämpas och hur effektiva de är.

(32) I enlighet med det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning och i syfte att bland annat 
minska de administrativa bördorna, bör 
kommissionen se över denna förordnings 
omfattning, funktionssätt och effektivitet. 
En sådan översyn kommer bland annat 
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att behandla möjligheten att använda alla 
tillgängliga medel för att underlätta 
utbytet av information, inbegripet 
elektroniska medel för upphandling, 
såsom standardformulär för 
offentliggörande av meddelanden på 
området offentlig upphandling10, 
effektiviteten hos de tröskelvärden över 
vilka denna förordning är tillämplig, 
effektiviteten i poängjusteringen som en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling samt 
användningen av undantag från åtgärder 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling. 
Kommissionen bör lämna en 
utvärderingsrapport till 
Europaparlamentet och rådet. Översynen 
kan följas upp med lämpliga 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 237
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Regelbunden rapportering från 
kommissionens sida bör göra det möjligt 
att övervaka hur de förfaranden som 
fastställs genom denna förordning 
tillämpas och hur effektiva de är.

(32) I enlighet med det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning och i syfte att 
bland annat minska de administrativa 
bördorna, särskilt för medlemsstaterna, 
bör kommissionen regelbundet se över 
denna förordnings omfattning, 
funktionssätt och effektivitet. En sådan 
översyn kommer bland annat att omfatta 
effektiviteten hos åtgärderna inom ramen 
för instrumentet för internationell 
upphandling, tröskelvärdena, de 
ytterligare avtalsenliga skyldigheterna 
samt användningen av undantag. 
Kommissionen bör lämna en 
utvärderingsrapport till 
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Europaparlamentet och rådet. Översynen 
kan följas upp med lämpliga 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 238
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Regelbunden rapportering från 
kommissionens sida bör göra det möjligt 
att övervaka hur de förfaranden som 
fastställs genom denna förordning 
tillämpas och hur effektiva de är.

(32) I enlighet med det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning9a och i syfte 
att bland annat minska de administrativa 
bördorna, särskilt för medlemsstaterna, 
bör kommissionen regelbundet se över 
denna förordnings omfattning, 
funktionssätt och effektivitet. 
Kommissionen bör lämna en 
utvärderingsrapport till 
Europaparlamentet och rådet. Översynen 
kan följas upp med lämpliga 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 239
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det för att 
uppnå det grundläggande målet att 
fastställa en gemensam politik gentemot 
tredjeland på området offentlig 
upphandling och koncessioner 

utgår
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nödvändigt och lämpligt att fastställa 
gemensamma regler om behandlingen av 
anbud som innefattar varor och tjänster 
som inte omfattas av unionens 
internationella åtaganden. Denna 
förordning går inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå de eftersträvade 
målen i enlighet med artikel 5.4 i 
fördraget om Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 240
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det för att 
uppnå det grundläggande målet att 
fastställa en gemensam politik gentemot 
tredjeland på området offentlig 
upphandling och koncessioner 
nödvändigt och lämpligt att fastställa 
gemensamma regler om behandlingen av 
anbud som innefattar varor och tjänster 
som inte omfattas av unionens 
internationella åtaganden. Denna 
förordning går inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå de eftersträvade 
målen i enlighet med artikel 5.4 i 
fördraget om Europeiska unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 241
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det för att 
uppnå det grundläggande målet att 
fastställa en gemensam politik gentemot 
tredjeland på området offentlig 
upphandling och koncessioner 
nödvändigt och lämpligt att fastställa 
gemensamma regler om behandlingen av 
anbud som innefattar varor och tjänster 
som inte omfattas av unionens 
internationella åtaganden. Denna 
förordning går inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå de eftersträvade 
målen i enlighet med artikel 5.4 i 
fördraget om Europeiska unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 242
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Med avseende på en lämplig 
integrering av miljö-, social- och 
arbetsrättsliga krav är det också av 
yttersta vikt att medlemsstaterna vidtar 
relevanta åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden av de miljö-, social- och 
arbetsrättsliga skyldigheter som är 
tillämpliga på den ort där 
byggentreprenaden utförs och som följer 
av internationella skyldigheter, lagar, 
författningar, dekret och beslut både på 
nationell nivå och unionsnivå, samt av 
kollektivavtal.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs åtgärder som 
ska förbättra tillträdet för unionens 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster till 
marknader för offentlig upphandling och 
koncessioner i tredjeländer. Den fastställer 
förfaranden som kommissionen ska följa 
när den utreder påstådda restriktiva och 
diskriminerande upphandlingsåtgärder 
eller upphandlingsmetoder som införts av 
eller tillämpas i tredje länder mot 
unionens ekonomiska aktörer, varor och 
tjänster, och när den inleder samråd med de 
berörda tredjeländerna.

I denna förordning fastställs åtgärder som 
ska förbättra tillträdet för unionens 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster till 
marknader för upphandling och 
koncessioner i tredjeländer, när det gäller 
upphandling som inte omfattas. Den 
fastställer förfaranden som kommissionen 
ska följa när den utreder påstådda åtgärder 
eller metoder i tredjeländer mot unionens 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster, och 
när den inleder samråd med de berörda 
tredjeländerna.

Or. en

Ändringsförslag 244
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs åtgärder som 
ska förbättra tillträdet för unionens 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster till 
marknader för offentlig upphandling och 
koncessioner i tredjeländer. Den fastställer 
förfaranden som kommissionen ska följa 
när den utreder påstådda restriktiva och 
diskriminerande upphandlingsåtgärder 
eller upphandlingsmetoder som införts av 
eller tillämpas i tredje länder mot 
unionens ekonomiska aktörer, varor och 
tjänster, och när den inleder samråd med de 

I denna förordning fastställs åtgärder som 
ska förbättra tillträdet för unionens 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster till 
marknader för upphandling och 
koncessioner i tredjeländer, när det gäller 
upphandling som inte omfattas. Den 
fastställer förfaranden som kommissionen 
ska följa när den utreder påstådda åtgärder 
eller metoder i tredjeländer mot unionens 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster, och 
när den inleder samråd med de berörda 
tredjeländerna.
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berörda tredjeländerna.

Or. en

Ändringsförslag 245
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

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 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, liksom åtgärder som 
syftar till uteslutning från tillträde till 
EU:s marknad för offentlig upphandling, 
på grundval av de berörda ekonomiska 
aktörernas, varornas eller tjänsternas 
ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 246
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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 

Den föreskriver en möjlighet för 
kommissionen att genom 
genomförandeakter 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 
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eller tjänsternas ursprung. eller tjänsternas ursprung.

Or. en

Ändringsförslag 247
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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. 

Denna förordning föreskriver en möjlighet 
för kommissionen att tillämpa åtgärder 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling, genom 
genomförandeakter, gentemot sådana 
åtgärder eller metoder från tredjeländer 
för att begränsa tillträdet för ekonomiska 
aktörer, varor eller tjänster från 
tredjeländer till unionens 
upphandlingsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 248
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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. .

Denna förordning föreskriver en möjlighet 
för kommissionen att tillämpa åtgärder 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling, genom 
genomförandeakter, gentemot sådana 
åtgärder eller metoder från tredjeländer 
för att begränsa tillträdet för ekonomiska 
aktörer, varor eller tjänster från 
tredjeländer till 
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upphandlingsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 249
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

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 tillämpa 
åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling 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.

Or. en

Ändringsförslag 250
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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 251
Reinhard Bütikofer
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för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Förordning 2018/1046/EU1a.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget.

Or. en

Ändringsförslag 252
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska tillämpas på 
tilldelning av kontrakt för leverans av 
varor och/eller tjänster och på 
tilldelningen av bygg- och 
tjänstekoncessioner. Den ska endast gälla 
om varorna eller tjänsterna upphandlas 
för offentliga ändamål. Den ska inte gälla 
om varor köps för kommersiell 
återförsäljning eller för att användas vid 
varuproduktion för kommersiell 
saluföring. Den ska inte gälla om tjänster 
köps för kommersiell återförsäljning eller 
för användning vid tillhandahållandet av 
en tjänst för kommersiell saluföring.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 253
Reinhard Bütikofer
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska tillämpas på 
tilldelning av kontrakt för leverans av 
varor och/eller tjänster och på 
tilldelningen av bygg- och 
tjänstekoncessioner. Den ska endast gälla 
om varorna eller tjänsterna upphandlas 
för offentliga ändamål. Den ska inte gälla 
om varor köps för kommersiell 
återförsäljning eller för att användas vid 
varuproduktion för kommersiell 
saluföring. Den ska inte gälla om tjänster 
köps för kommersiell återförsäljning eller 
för användning vid tillhandahållandet av 
en tjänst för kommersiell saluföring.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 254
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska tillämpas på 
tilldelning av kontrakt för leverans av varor 
och/eller tjänster och på tilldelningen av 
bygg- och tjänstekoncessioner. Den ska 
endast gälla om varorna eller tjänsterna 
upphandlas för offentliga ändamål. Den 
ska inte gälla om varor köps för 
kommersiell återförsäljning eller för att 
användas vid varuproduktion för 
kommersiell saluföring. Den ska inte 
gälla om tjänster köps för kommersiell 
återförsäljning eller för användning vid 
tillhandahållandet av en tjänst för 
kommersiell saluföring.

3. Denna förordning ska tillämpas på 
tilldelning av kontrakt för leverans av varor 
och/eller tjänster och på tilldelningen av 
bygg- och tjänstekoncessioner. Den ska 
endast gälla om varorna eller tjänsterna 
upphandlas för offentliga ändamål eller vid 
förkommersiell upphandling.
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Or. en

Ändringsförslag 255
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning ska endast gälla 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som genomförs av 
ett tredjeland i samband med köp av varor 
och tjänster som inte omfattas. Denna 
förordning ska tillämpas utan att det 
påverkar unionens internationella 
åtaganden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 256
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning ska endast gälla 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som genomförs av 
ett tredjeland i samband med köp av varor 
och tjänster som inte omfattas. Denna 
förordning ska tillämpas utan att det 
påverkar unionens internationella 
åtaganden.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 257
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning ska endast gälla 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som genomförs av 
ett tredjeland i samband med köp av varor 
och tjänster som inte omfattas. Denna 
förordning ska tillämpas utan att det 
påverkar unionens internationella 
åtaganden.

4. Denna förordning ska endast gälla 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder, 
upphandlingsregler eller 
upphandlingsmetoder som genomförs av 
ett tredjeland i samband med köp av varor 
och tjänster som inte omfattas. Denna 
förordning ska tillämpas utan att det 
påverkar unionens internationella 
åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 258
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning ska endast gälla 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som genomförs av 
ett tredjeland i samband med köp av varor 
och tjänster som inte omfattas. Denna 
förordning ska tillämpas utan att det 
påverkar unionens internationella 
åtaganden.

4. Denna förordning ska gälla 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som genomförs av 
ett tredjeland i samband med köp av varor 
och tjänster som inte omfattas. Denna 
förordning ska tillämpas utan att det 
påverkar unionens internationella 
åtaganden.

Or. fr

Ändringsförslag 259
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna förordning är även 
tillämplig då åtgärder eller metoder 
vidtagits av ett land som är part till avtalet 
om offentlig upphandling eller ett 
tredjeland i strid med stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, i synnerhet 
de rättigheter som åberopas i skäl 2a.

Or. fr

Ändringsförslag 260
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillämpningen av denna 
förordning ska inte påverka några av 
unionens internationella skyldigheter 
eller åtgärder som medlemsstaterna och 
deras upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får vidta i enlighet 
med de akter som nämns i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 261
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna förordning ska inte 
påverka några av unionens 
internationella skyldigheter eller åtgärder 
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som medlemsstaterna och deras 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får vidta i enlighet 
med de akter som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 262
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

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 263
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

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
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Ändringsförslag 264
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

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 265
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

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.

5. Medlemsstaterna och deras 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får endast tillämpa 
restriktiva åtgärder gentemot ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från tredjeland 
utöver dem som föreskrivs i denna 
förordning i händelse av force majeure, 
under mycket ovanliga omständigheter 
eller om föremålet för den offentliga 
upphandlingen i fråga utgör ett hot mot 
en nationell eller europeisk ekonomisk 
sektors integritet, direkt eller indirekt.

Or. fr

Ändringsförslag 266
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna och deras 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får tillämpa 
restriktiva åtgärder gentemot ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från ett 
tredjeland, om landet inte respekterar 
internationella sociala och 
miljörelaterade standarder och 
konventioner. Kommissionen ska upprätta 
och uppdatera en förteckning över 
tredjeländer som har restriktiva åtgärder i 
sina offentliga upphandlingar och 
koncessioner och över deras antagande 
och genomförande av internationella 
sociala och miljörelaterade standarder 
och konventioner och ställa förteckningen 
till förfogande för medlemsstaterna och 
deras upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter.

Or. en

Ändringsförslag 267
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Denna förordning ska endast 
tillämpas på upphandlingsförfaranden 
som inleds efter dess ikraftträdande. En 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska endast 
tillämpas på upphandlingsförfaranden 
som omfattas av åtgärden i fråga och som 
inletts vid en tidpunkt mellan åtgärdens 
ikraftträdande och dess upphörande, 
återkallande eller tillfälliga upphävande. 
En hänvisning till tillämpningen av denna 
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förordning och alla tillämpliga åtgärder 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska inkluderas 
av upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter i 
upphandlingsdokumenten för 
förfaranden som omfattas av en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 268
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Denna förordning ska endast 
tillämpas på upphandlingsförfaranden 
som inleds efter dess ikraftträdande. En 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska endast 
tillämpas på upphandlingsförfaranden 
som omfattas av åtgärden i fråga och som 
inletts vid en tidpunkt mellan åtgärdens 
ikraftträdande och dess upphörande, 
återkallande eller tillfälliga upphävande. 
En hänvisning till tillämpningen av denna 
förordning och alla tillämpliga åtgärder 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska inkluderas 
av upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter i 
upphandlingsdokumenten för 
förfaranden som omfattas av en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 269
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Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 270
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomisk aktör: alla fysiska eller 
juridiska personer eller offentliga enheter 
eller grupper av sådana personer och/eller 
enheter, inbegripet tillfälliga 
företagssammanslutningar, som lämnar 
ett anbud om utförande av 
byggentreprenad och/eller uppförande av 
ett byggnadsverk, leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster på 
marknaden;

(a) ekonomisk aktör: en ekonomisk 
aktör enligt definitionen i direktiven 
2014/23/EU, 2014/24/EU respektive 
2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 271



AM\1241359SV.docx 103/125 PE699.064v01-00

SV

Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomisk aktör: alla fysiska eller 
juridiska personer eller offentliga enheter 
eller grupper av sådana personer och/eller 
enheter, inbegripet tillfälliga 
företagssammanslutningar, som lämnar 
ett anbud om utförande av 
byggentreprenad och/eller uppförande av 
ett byggnadsverk, leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster på 
marknaden;

(a) ekonomisk aktör: en ekonomisk 
aktör enligt definitionen i direktiven 
2014/23/EU, 2014/24/EU respektive 
2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 272
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) poänganpassningsåtgärd: den 
relativa minskning med en viss 
procentandel av den poäng för ett anbud 
som följer av en upphandlande 
myndighets eller upphandlande enhets 
utvärdering av anbudet på grundval av de 
tilldelningskriterier som anges i 
upphandlingshandlingarna. Om priset 
eller kostnaden är det enda 
tilldelningskriteriet avser 
poänganpassningsåtgärden den relativa 
ökningen med en bestämd procentandel 
av det pris som anbudsgivaren erbjuder 
med tanke på utvärderingen av anbudet.

Or. en
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Ändringsförslag 273
Enikő Győri, László Trócsányi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) poänganpassningsåtgärd: den 
relativa minskning med en viss 
procentandel av den poäng för ett anbud 
som följer av en upphandlande 
myndighets eller upphandlande enhets 
utvärdering av anbudet på grundval av de 
tilldelningskriterier som anges i 
upphandlingshandlingarna. Om priset 
eller kostnaden är det enda 
tilldelningskriteriet avser 
poänganpassningsåtgärden den relativa 
ökningen med en bestämd procentandel 
av det pris som anbudsgivaren erbjuder 
med tanke på utvärderingen av anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 274
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) vara eller varor: varor som avses i 
föremålet för anbudet i den offentliga 
upphandlingen och i enlighet med 
specifikationerna för kontraktet. Detta 
omfattar dock inte insatsvaror, material 
eller ingredienser som ingår i en vara 
eller i de levererade varorna.

Or. en

Ändringsförslag 275
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Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) varor: varor som avses i föremålet 
för anbudet i den offentliga 
upphandlingen och i specifikationerna för 
kontraktet; detta omfattar dock inte 
insatsvaror, material eller ingredienser 
som ingår i de levererade varorna.

Or. en

Ändringsförslag 276
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) uppskattat värde: det uppskattade 
värdet av ett kontrakt beräknat i enlighet 
med direktiven 2014/23/EU, 2014/24/EU 
respektive 2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 277
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) uppskattat värde: det uppskattade 
värdet beräknat i enlighet med direktiven 
2014/23/EU, 2014/24/EU respektive 
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2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 278
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) poänganpassningsåtgärd: den 
relativa minskning med en viss 
procentandel av den poäng för ett anbud 
som följer av en upphandlande 
myndighets eller upphandlande enhets 
utvärdering av anbudet på grundval av de 
tilldelningskriterier som anges i 
upphandlingshandlingarna.
När det gäller tilldelningskriterier för 
kontrakt ska medlemsstaterna integrera 
miljörelaterade, sociala och 
arbetsrättsliga krav som gäller på den 
plats där byggentreprenaden utförs och 
som följer av internationella skyldigheter, 
lagar, förordningar, dekret och beslut, 
både på nationell nivå och unionsnivå, 
samt av kollektivavtal.
Om priset eller kostnaden är det enda 
tilldelningskriteriet avser 
poänganpassningsåtgärden den relativa 
ökningen med en bestämd procentandel 
av det pris som anbudsgivaren erbjuder 
med tanke på utvärderingen av anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 279
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ac (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) bevis: alla uppgifter, intyg, 
styrkande handlingar, förklaringar och 
andra bevismedel som syftar till att bevisa 
efterlevnad av de skyldigheter som anges i 
artikel 9a.1 c, såsom
(i) ursprungsintyg, 
leverantörsdeklarationer eller 
importdeklarationer för varor med 
ursprung i tredjeländer,
(ii) beskrivning av tillverkningsprocesser 
(inklusive prover, beskrivningar eller 
fotografier) för varor som ska levereras,
(iii) utdrag ur relevanta register eller 
finansiella rapporter för tjänsternas 
ursprung, inklusive ett 
momsregistreringsnummer.

Or. en

Ändringsförslag 280
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) upphandlande myndighet: 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i artikel 2.1 i direktiv 
2014/24/EU.

(b) upphandlande myndighet: 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiven 2014/23/EU, 
2014/24/EU respektive 2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 281
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

(b) upphandlande myndighet: 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i artikel 2.1 i direktiv 
2014/24/EU.

(b) upphandlande myndighet: 
upphandlande myndighet enligt 
definitionen i direktiven 2014/23/EU, 
2014/24/EU respektive 2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 282
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) upphandlande enhet: upphandlande 
enhetenligt definitionen iartikel 4.1 i 
direktiv 2014/25/EU och artikel 7 i 
direktiv 2014/23/EU ;

(c) upphandlande enhet: upphandlande 
enhet enligt definitionen i direktiv 
2014/25/EU och 2014/23/EU.

Or. en

Ändringsförslag 283
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) berörd part: varje medlemsstat och 
varje person, företag eller 
företagssammanslutning, fackföreningar 
eller organisationer i det civila samhället, 
såsom konsumentorganisationer vars 
intressen kan påverkas av en åtgärd i ett 
tredjeland.

Or. en



AM\1241359SV.docx 109/125 PE699.064v01-00

SV

Ändringsförslag 284
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) varor eller tjänster som omfattas: 
varor eller tjänster med ursprung i ett 
land med vilket unionen har slutit ett 
internationellt avtal inom offentlig 
upphandling och/eller koncessioner, 
vilket innehåller åtaganden om 
marknadstillträde och avseende vilka 
avtalet är tillämpligt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 285
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) varor eller tjänster som omfattas: 
varor eller tjänster med ursprung i ett 
land med vilket unionen har slutit ett 
internationellt avtal inom offentlig 
upphandling och/eller koncessioner, 
vilket innehåller åtaganden om 
marknadstillträde och avseende vilka 
avtalet är tillämpligt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 286
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques



PE699.064v01-00 110/125 AM\1241359SV.docx

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) varor eller tjänster som inte 
omfattas: varor eller tjänster med 
ursprung i ett land med vilket unionen 
inte har slutit något internationellt avtal 
inom offentlig upphandling eller 
koncessioner vilket innehåller åtaganden 
om marknadstillträde, samt varor eller 
tjänster med ursprung i ett land med vilket 
unionen har slutit ett sådant 
internationellt avtal men som avtalet inte 
är tillämpligt på.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 287
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) varor eller tjänster som inte 
omfattas: varor eller tjänster med 
ursprung i ett land med vilket unionen 
inte har slutit något internationellt avtal 
inom offentlig upphandling eller 
koncessioner vilket innehåller åtaganden 
om marknadstillträde, samt varor eller 
tjänster med ursprung i ett land med vilket 
unionen har slutit ett sådant 
internationellt avtal men som avtalet inte 
är tillämpligt på.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 288
Reinhard Bütikofer
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder 
eller upphandlingsmetoder: alla lagar, 
andra författningar eller administrativa 
åtgärder, förfaranden eller bruk, eller en 
kombination av dessa, som införs eller 
upprätthålls av offentliga myndigheter eller 
enskilda upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i ett tredjeland, som 
leder till en allvarlig och återkommande 
försämring av tillträdet för varor, tjänster 
och/eller ekonomiska aktörer från unionen 
till marknaden för offentlig upphandling 
eller koncessioner i det landet.

(f) åtgärder eller metoder i ett 
tredjeland: alla lagar, andra författningar 
eller administrativa åtgärder, förfaranden 
eller bruk, eller en kombination av dessa, 
av allmän karaktär, vilka härrör från 
nationell eller subnationell politik och 
som införs eller upprätthålls av offentliga 
myndigheter eller enskilda upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter i 
ett tredjeland, som leder till en allvarlig 
och återkommande försämring av tillträdet 
för varor, tjänster och/eller ekonomiska 
aktörer från unionen till marknaden för 
offentlig upphandling eller koncessioner i 
det landet. Allvarlig och återkommande 
försämring ska också antas föreligga om 
tredjeländers åsidosättande av de 
internationella konventioner som 
förtecknas i bilaga X till direktiv 
2014/23/EU, bilaga X till direktiv 
2014/24/EU och bilaga XIV till direktiv 
2014/25/EU, liksom deras bristande 
iakttagande av de åtaganden som ingåtts 
inom ramen för Parisavtalet, har lett till 
att ekonomiska aktörer från unionen har 
stött på svårigheter när de har försökt 
tillförsäkra sig kontrakt eller 
koncessioner i de berörda tredjeländerna 
och sådana svårigheter har rapporterats 
till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 289
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder: alla lagar, andra 
författningar eller administrativa åtgärder, 
förfaranden eller bruk, eller en 
kombination av dessa, som införs eller 
upprätthålls av offentliga myndigheter eller 
enskilda upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i ett tredjeland, som 
leder till en allvarlig och återkommande 
försämring av tillträdet för varor, tjänster 
och/eller ekonomiska aktörer från unionen 
till marknaden för offentlig upphandling 
eller koncessioner i det landet.

(f) restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder: alla lagar, andra 
författningar eller administrativa åtgärder, 
förfaranden eller bruk, eller en 
kombination av dessa, som införs eller 
upprätthålls av offentliga myndigheter eller 
enskilda upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i ett tredjeland, som 
leder till ett allvarligt åsidosättande av 
internationella sociala och 
miljörelaterade standarder och 
konventioner och en allvarlig och 
återkommande försämring av tillträdet för 
varor, tjänster och/eller ekonomiska aktörer 
från unionen till marknaden för offentlig 
upphandling eller koncessioner i det landet.

Or. en

Ändringsförslag 290
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder 
eller upphandlingsmetoder: alla lagar, 
andra författningar eller administrativa 
åtgärder, förfaranden eller bruk, eller en 
kombination av dessa, som införs eller 
upprätthålls av offentliga myndigheter eller 
enskilda upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter i ett tredjeland, som 
leder till en allvarlig och återkommande 
försämring av tillträdet för varor, tjänster 
och/eller ekonomiska aktörer från unionen 
till marknaden för offentlig upphandling 
eller koncessioner i det landet.

(f) åtgärd eller metod i ett tredjeland: 
alla lagar, andra författningar eller 
administrativa åtgärder, förfaranden eller 
bruk, eller en kombination av dessa, som 
införs eller upprätthålls av offentliga 
myndigheter eller enskilda upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter i 
ett tredjeland, som leder till en allvarlig 
och återkommande försämring av tillträdet 
för varor, tjänster och/eller ekonomiska 
aktörer från unionen till upphandlings- 
eller koncessionsmarknaderna.

Or. en
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Ändringsförslag 291
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling: en åtgärd som antagits av 
kommissionen enligt denna förordning 
och som begränsar tillträdet för 
ekonomiska aktörer och/eller varor och 
tjänster med ursprung i tredjeländer till 
unionens upphandlings- eller 
koncessionsmarknad när det gäller 
upphandling som inte omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 292
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling: en åtgärd som antagits av 
kommissionen enligt denna förordning 
och som begränsar tillträdet för 
ekonomiska aktörer och/eller varor och 
tjänster med ursprung i tredjeländer till 
unionens upphandlings- eller 
koncessionsmarknad när det gäller 
upphandling som inte omfattas.

Or. en
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Ändringsförslag 293
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 294
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 295
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(fc) kontrakt: offentliga kontrakt enligt 
definitionen i direktiv 2014/24/EU, 
koncessioner enligt definitionen i direktiv 
2014/23/EU och varu-, byggentreprenad- 
och tjänstekontrakt enligt definitionen i 
direktiv 2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 296
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) kontrakt: offentliga kontrakt enligt 
definitionen i direktiv 2014/24/EU, 
koncessioner enligt definitionen i direktiv 
2014/23/EU och varu-, byggentreprenad- 
och tjänstekontrakt enligt definitionen i 
direktiv 2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 297
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fd) anbudsgivare: en anbudsgivare 
enligt definitionen i direktiven 
2014/23/EU, 2014/24/EU respektive 
2014/25/EU.

Or. en
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Ändringsförslag 298
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fd) anbudsgivare: en anbudsgivare 
enligt definitionen i direktiven 
2014/23/EU, 2014/24/EU respektive 
2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 299
Inma Rodríguez-Piñero

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) underentreprenad: arrangemang 
genom vilket en tredje part utför en del av 
ett kontrakt. Enbart leverans av varor 
eller delar som är nödvändiga för att 
tillhandahålla en tjänst betraktas inte som 
underentreprenad. Om leveransen av 
varor eller delar utgör mer än 10 % av 
kontraktets totala värde ska leveransen 
betraktas som ”underentreprenad”.

Or. en

Ändringsförslag 300
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ga) underentreprenad: arrangemang 
genom vilket en tredje part utför en del av 
ett kontrakt. Enbart leverans av varor 
eller delar som är nödvändiga för att 
tillhandahålla en tjänst betraktas inte som 
underentreprenad.

Or. en

Ändringsförslag 301
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) små och medelstora företag: små 
och medelstora företag enligt definitionen 
i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG25.

utgår

_________________
25 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag (EUT L 124, 
20.5.2003, s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 302
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) små och medelstora företag: små 
och medelstora företag enligt definitionen 
i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG25.

utgår
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_________________
25 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag (EUT L 124, 
20.5.2003, s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 303
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) unionens intresse: för att avgöra 
om ett ingripande ligger i unionens 
intresse ska en helhetsbedömning göras 
av alla berörda parters intressen, 
inbegripet den inhemska industrins, 
användarnas och konsumenternas 
intressen. Åtgärder får inte tillämpas om 
myndigheterna, med beaktande av alla 
tillhandahållna uppgifter, med säkerhet 
kan fastslå att det inte ligger i unionens 
intresse att vidta sådana åtgärder.
(Se tillämpliga delar i artikel 21 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om 
skydd mot dumpad import från länder som 
inte är medlemmar i Europeiska unionen 
(kodifiering)).

Or. en

Ändringsförslag 304
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) bevis: alla uppgifter, intyg, 
styrkande handlingar, förklaringar och 
andra bevismedel som syftar till att bevisa 
efterlevnad av de skyldigheter som anges i 
artikel 7.1 c. Detta kan avse
(i) ursprungsintyg, 
leverantörsdeklarationer eller 
importdeklarationer för varor med 
ursprung i tredjeländer,
(ii) beskrivning av tillverkningsprocesser 
(inklusive prover, beskrivningar eller 
fotografier) för varor som ska levereras, 
och
(iii) utdrag ur relevanta register eller 
finansiella rapporter för tjänsternas 
ursprung, inklusive ett 
momsregistreringsnummer.

Or. en

Ändringsförslag 305
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) underentreprenad: arrangemang 
där utförandet av en del av ett kontrakt 
delegeras till en tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 306
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling: en åtgärd som antas av 
kommissionen enligt villkoren i denna 
förordning genom genomförandeakter 
och som utesluter tillträde för ekonomiska 
aktörer och/eller varor och tjänster från 
tredjeländer till unionens 
upphandlingsmarknad. Sådana åtgärder 
får tillämpas på ekonomiska aktörer 
och/eller varor och tjänster med ursprung 
i länder som inte genomför 
internationella sociala och 
miljörelaterade standarder och 
konventioner, enligt kommissionens 
anvisningar.

Or. en

Ändringsförslag 307
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I denna förordning ska utförande av 
byggentreprenad(er) och/eller uppförande 
av ett byggnadsverk i den mening som 
avses i direktiven 2014/25/EU, 
2014/24/EU och direktiv 2014/23/EU 
betraktas som tillhandahållande av en 
tjänst.

2. I denna förordning, utom för 
artiklarna 8a.3 och 8a.6 i densamma, ska 
utförande av byggentreprenad(er) eller 
uppförande av ett byggnadsverk i den 
mening som avses i direktiven 
2014/23/EU, 2014/24/EU och direktiv 
2014/25/EU betraktas som 
tillhandahållande av en tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 308
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I denna förordning ska utförande av 
byggentreprenad(er) och/eller uppförande 
av ett byggnadsverk i den mening som 
avses i direktiven 2014/25/EU, 
2014/24/EU och direktiv 2014/23/EU 
betraktas som tillhandahållande av en 
tjänst.

2. I denna förordning, utom för 
artiklarna 5.3 och 5.7 i densamma, ska 
utförande av byggentreprenad(er) och/eller 
uppförande av ett byggnadsverk i den 
mening som avses i direktiven 
2014/23/EU, 2014/24/EU och direktiv 
2014/25/EU betraktas som 
tillhandahållande av en tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 309
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ursprungsregler Fastställande av ursprung

Or. en

Ändringsförslag 310
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ursprungsregler Fastställande av ursprung

Or. en

Ändringsförslag 311
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Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En varas ursprung ska fastställas i 
enlighet med artiklarna 22–26 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/199226.

utgår

_________________
26 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 312
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En varas ursprung ska fastställas i 
enlighet med artiklarna 22–26 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/199226.

utgår

_________________
26 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 313
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En tjänsts ursprung ska fastställas 
med utgångspunkt i var den ekonomiska 
aktör som tillhandahåller den har sitt 
ursprung.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 314
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En tjänsts ursprung ska fastställas 
med utgångspunkt i var den ekonomiska 
aktör som tillhandahåller den har sitt 
ursprung.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 315
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För en fysisk person, det land där 
denne är medborgare eller har permanent 
uppehållstillstånd.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 316
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För en fysisk person, det land där 
denne är medborgare eller har permanent 
uppehållstillstånd.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 317
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Om tjänsten inte tillhandahålls 
genom affärsrörelse i unionen, det land 
enligt vars lagstiftning den juridiska 
personen har bildats eller på annat sätt 
organiserats och på vars territorium den 
juridiska personen utövar faktisk 
affärsverksamhet.

(i) Det land enligt vars lagstiftning den 
juridiska personen har bildats eller 
organiserats och inom vars territorium den 
juridiska personen har faktisk 
affärsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 318
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Om tjänsten inte tillhandahålls 
genom affärsrörelse i unionen, det land 
enligt vars lagstiftning den juridiska 

(i) Det land enligt vars lagstiftning den 
juridiska personen har bildats eller på annat 
sätt organiserats och på vars territorium 
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personen har bildats eller på annat sätt 
organiserats och på vars territorium den 
juridiska personen utövar faktisk 
affärsverksamhet.

den juridiska personen utövar faktisk 
affärsverksamhet, vilket innebär en direkt 
och faktisk koppling till ekonomin i det 
berörda landet.

Or. en


