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Ändringsförslag 319
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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 på annat 
sätt organiserats och på vars territorium 
den juridiska personen utövar faktisk 
affärsverksamhet, vilket innebär en direkt 
och faktisk koppling till ekonomin i det 
berörda landet.

Or. en

Ändringsförslag 320
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Den medlemsstat där den juridiska 
personen är etablerad och utövar sådan 
faktisk affärsverksamhet som medför en 
direkt och verklig koppling till den 
berörda medlemsstatens ekonomi.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 321
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Den medlemsstat där den juridiska 
personen är etablerad och utövar sådan 
faktisk affärsverksamhet som medför en 
direkt och verklig koppling till den 
berörda medlemsstatens ekonomi.

(ii) Om den juridiska personen inte utövar 
faktisk affärsverksamhet inom territoriet 
för det land där den har bildats eller på 
annat sätt utövar verksamhet, ska 
ursprunget för den juridiska personen 
vara ursprunget för den eller de personer 
som direkt eller indirekt kan utöva ett 
bestämmande inflytande över den 
juridiska personen i kraft av sitt ägarskap 
av den, sitt ekonomiska deltagande i den 
eller de regler som reglerar den.

Or. en

Ändringsförslag 322
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket punkt 
b ii ska, om den juridiska personen inte 
utövar faktisk affärsverksamhet som 
medför en direkt och verklig koppling till 
en medlemsstatsekonomi, ursprunget för 
den juridiska personen vara ursprunget för 
den eller de personer som äger eller 
kontrollerar den juridiska personen.

Om den juridiska personen inte utövar 
faktisk affärsverksamhet inom territoriet 
för det land där den har bildats eller på 
annat sätt utövar verksamhet, ska 
ursprunget för den juridiska personen vara 
ursprunget för den eller de personer som 
direkt eller indirekt kan utöva ett 
bestämmande inflytande över den 
juridiska personen i kraft av sitt ägarskap 
av den, sitt ekonomiska deltagande i den 
eller de regler som reglerar den.

Den eller de personerna antas ha ett 
bestämmande inflytande på den juridiska 
personen i något av följande fall där de 
direkt eller indirekt
(a) innehar större delen av den juridiska 
personens tecknade kapital,
(b) kontrollerar majoriteten av de röster 
som är knutna till aktier som emitterats av 
den juridiska personen,
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(c) kan utse mer än hälften av 
medlemmarna i den juridiska personens 
förvaltningsorgan, styrelseorgan eller 
övervakande organ.

Or. en

Ändringsförslag 323
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket punkt b 
ii ska, om den juridiska personen inte 
utövar faktisk affärsverksamhet som 
medför en direkt och verklig koppling till 
en medlemsstatsekonomi, ursprunget för 
den juridiska personen vara ursprunget 
för den eller de personer som äger eller 
kontrollerar den juridiska personen.

Vid tillämpningen av första stycket punkt b 
ii ska den eller de personerna antas ha ett 
bestämmande inflytande på den juridiska 
personen i något av följande fall där de 
direkt eller indirekt

(a) innehar större delen av den juridiska 
personens tecknade kapital,
(b) kontrollerar majoriteten av de röster 
som är knutna till aktier som emitterats av 
den juridiska personen,
(c) kan utse mer än hälften av 
medlemmarna i den juridiska personens 
förvaltningsorgan, styrelseorgan eller 
övervakande organ.

Or. en

Ändringsförslag 324
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En juridisk person ska anses vara ”ägd” 
av personer från ett visst land, om mer än 
50 % av dess aktiekapital ägs av 
nyttjandeberättigade personer från det 
landet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 325
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En juridisk person ska anses vara ”ägd” 
av personer från ett visst land, om mer än 
50 % av dess aktiekapital ägs av 
nyttjandeberättigade personer från det 
landet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 326
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en ekonomisk aktör är en grupp 
fysiska eller juridiska personer och/eller 
offentliga enheter och minst en av dessa 
personer eller enheter har sitt ursprung i 
ett tredjeland vars ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster omfattas av åtgärden 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling, ska åtgärden 
även tillämpas på anbud från den 
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gruppen. Detta ska inte gälla i fall då 
dessa personers eller enheters deltagande 
i en grupp uppgår till mindre än 15 % av 
värdet av anbudet i fråga, såvida inte 
denna person eller enhet är nödvändig för 
att uppfylla huvuddelen av minst ett av 
urvalskriterierna i ett 
upphandlingsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 327
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter får när som helst 
under upphandlingsförfarandet begära att 
den ekonomiska aktören lämnar in, 
kompletterar, förtydligar eller fyller i den 
information eller dokumentation som rör 
kontrollen av den ekonomiska aktörens 
ursprung inom en lämplig tidsfrist, 
förutsatt att sådana begäranden görs i full 
överensstämmelse med principerna om 
likabehandling och transparens. Anbud 
från ekonomiska aktörer som underlåter 
att tillhandahålla sådana uppgifter eller 
handlingar får avslås i enlighet med de 
regler som gäller för 
tilldelningsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 328
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av de ytterligare 
avtalsförpliktelser för den utvalda 
anbudsgivaren som anges i artikel 7 ska 
en varas ursprung fastställas i enlighet 
med artiklarna 59–62 i rådets förordning 
(EEG) nr 952/2013, medan ursprunget 
för en tjänst ska fastställas på grundval av 
ursprunget för den ekonomiska aktör som 
tillhandahåller den.

Or. en

Ändringsförslag 329
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En juridisk person ska anses vara 
”kontrollerad” av personer från ett visst 
land, om dessa personer kan utse en 
majoritet av företagsledarna eller på 
annat sätt lagenligt leda verksamheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 330
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En juridisk person ska anses vara 
”kontrollerad” av personer från ett visst 
land, om dessa personer kan utse en 

utgår
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majoritet av företagsledarna eller på 
annat sätt lagenligt leda verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 331
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en ekonomisk aktör är en 
grupp fysiska eller juridiska personer 
och/eller offentliga enheter och minst en 
av dessa personer eller enheter har sitt 
ursprung i ett tredjeland vars ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster omfattas av 
åtgärden inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska åtgärden 
även tillämpas på anbud från den 
gruppen. Detta ska inte gälla i fall då 
dessa personers eller enheters deltagande 
i en grupp uppgår till mindre än 10 % av 
värdet av anbudet i fråga, men åtgärden 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling bör ändå gälla 
om denna person eller enhet är nödvändig 
för att uppfylla huvuddelen av minst ett av 
urvalskriterierna i ett 
upphandlingsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 332
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3b. Upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter får när som helst 
under upphandlingsförfarandet begära att 
den ekonomiska aktören lämnar in, 
kompletterar, förtydligar eller fyller i den 
information eller dokumentation som rör 
kontrollen av den ekonomiska aktörens 
ursprung inom en lämplig tidsfrist, 
förutsatt att sådana begäranden görs i full 
överensstämmelse med principerna om 
likabehandling och transparens. Anbud 
från ekonomiska aktörer som underlåter 
att tillhandahålla sådana uppgifter eller 
handlingar ska avslås i enlighet med de 
regler som gäller för 
tilldelningsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 333
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel II
Undantag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 334
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Undantag för varor och tjänster med 

ursprung i de minst utvecklade länderna 
och i vissa utvecklingsländer

Anbud ska undantas från denna 
förordning om mer än 50 % av anbudets 
totala värde utgörs av varor och/eller 
tjänster med ursprung i de minst 
utvecklade länder som förtecknas i bilaga 
IV till förordning (EU) nr 978/201227, och 
i utvecklingsländer som anses vara 
sårbara på grund av bristande 
diversifiering och otillräcklig integration i 
det internationella handelssystemet enligt 
definitionen i bilaga VII till förordning 
(EU) nr 978/2012.
_________________
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012 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 335
Enikő Győri, László Trócsányi

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Undantag för varor och tjänster med 

ursprung i de minst utvecklade länderna 
och i vissa utvecklingsländer

Anbud ska undantas från denna 
förordning om mer än 50 % av anbudets 
totala värde utgörs av varor och/eller 
tjänster med ursprung i de minst 
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utvecklade länder som förtecknas i bilaga 
IV till förordning (EU) nr 978/201227, och 
i utvecklingsländer som anses vara 
sårbara på grund av bristande 
diversifiering och otillräcklig integration i 
det internationella handelssystemet enligt 
definitionen i bilaga VII till förordning 
(EU) nr 978/2012.
_________________
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012 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 336
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud ska undantas från denna förordning 
om mer än 50 % av anbudets totala värde 
utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i de minst utvecklade länder som 
förtecknas i bilaga IV till förordning (EU) 
nr 978/201227, och i utvecklingsländer som 
anses vara sårbara på grund av bristande 
diversifiering och otillräcklig integration i 
det internationella handelssystemet enligt 
definitionen i bilaga VII till förordning 
(EU) nr 978/2012.

Anbud ska undantas från denna förordning 
om de har lämnats in av en ekonomisk 
aktör med ursprung i de minst utvecklade 
länder som förtecknas i bilaga IV till 
förordning (EU) nr 978/201227, och i 
utvecklingsländer som anses vara sårbara 
på grund av bristande diversifiering och 
otillräcklig integration i det internationella 
handelssystemet enligt definitionen i bilaga 
VII till förordning (EU) nr 978/2012. 
Kommissionen ska genom att anta en 
genomförandeakt i enlighet med artikel 
14.5 undanta 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 
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digitala omvandlingen, utveckling och 
samarbete eller andra prioriteringar inom 
ramen för EU:s Global Gateway-initiativ.

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

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012 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 337
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud ska undantas från denna förordning 
om mer än 50 % av anbudets totala värde 
utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i de minst utvecklade länder som 
förtecknas i bilaga IV till förordning (EU) 
nr 978/201227, och i utvecklingsländer som 
anses vara sårbara på grund av bristande 
diversifiering och otillräcklig integration i 
det internationella handelssystemet enligt 
definitionen i bilaga VII till förordning 
(EU) nr 978/2012.

Anbud ska undantas från denna förordning 
om de har lämnats in av en ekonomisk 
aktör med ursprung i de minst utvecklade 
länder som förtecknas i bilaga IV till 
förordning (EU) nr 978/201227, och i 
utvecklingsländer som anses vara sårbara 
på grund av bristande diversifiering och 
otillräcklig integration i det internationella 
handelssystemet enligt definitionen i bilaga 
VII till förordning (EU) nr 978/2012.

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

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012 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
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Ändringsförslag 338
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska däremot tillämpas 
på länder som förekommer i bilagorna till 
ovannämnda texter om det i en unionsakt, 
inbegripet en resolution från 
Europaparlamentet, har fastställts att de 
på ett allvarligt och upprepat sätt har 
kränkt de mänskliga rättigheterna, de 
medborgerliga friheterna eller de 
grundläggande principerna för 
rättsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 339
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Undantag för anbud som lämnas av små 

och medelstora företag
Anbud som lämnas av små och 
medelstora företag28 som är etablerade i 
unionen och utövar faktisk 
företagsverksamhet med en direkt och 
verklig koppling till ekonomin i minst en 
medlemsstat, ska undantas från denna 
förordning.
_________________
28 Definieras i kommissionens 
rekommendation av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
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och medelstora företag (EUT L 124, 
20.5.2003, s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 340
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Undantag för anbud som lämnas av små 

och medelstora företag
Anbud som lämnas av små och 
medelstora företag28 som är etablerade i 
unionen och utövar faktisk 
företagsverksamhet med en direkt och 
verklig koppling till ekonomin i minst en 
medlemsstat, ska undantas från denna 
förordning.
_________________
28 Definieras i kommissionens 
rekommendation 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 341
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Undantag för anbud som lämnas av små 

och medelstora företag
Anbud som lämnas av små och 
medelstora företag28 som är etablerade i 
unionen och utövar faktisk 
företagsverksamhet med en direkt och 
verklig koppling till ekonomin i minst en 
medlemsstat, ska undantas från denna 
förordning.
_________________
28 Definieras i kommissionens 
rekommendation 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 342
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud som lämnas av små och medelstora 
företag28 som är etablerade i unionen och 
utövar faktisk företagsverksamhet med en 
direkt och verklig koppling till ekonomin i 
minst en medlemsstat, ska undantas från 
denna förordning.

Anbud som lämnas av små och medelstora 
företag28 som är etablerade i unionen och 
utövar faktisk företagsverksamhet med en 
direkt och verklig koppling till ekonomin i 
minst en medlemsstat, ska undantas från 
denna förordning om de inte har förpliktat 
sig att ingå underleverantörsavtal om mer 
än 10 % av det totala kontraktsvärdet till 
ekonomiska aktörer med ursprung i ett 
tredjeland som antar eller bibehåller 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.
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_________________ _________________
28 Definieras i kommissionens 
rekommendation av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

28 Definieras i kommissionens 
rekommendation 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 343
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utredningar, samråd och 
prisanpassningsåtgärder

Utredningar, samråd och ytterligare 
avtalsförpliktelser

Or. en

Ändringsförslag 344
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utredningar, samråd och 
prisanpassningsåtgärder

Utredningar, samråd, åtgärder och 
avtalsförpliktelser

Or. en

Ändringsförslag 345
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Kapitel 3 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utredningar, samråd och 
prisanpassningsåtgärder

Utredningar, samråd och 
avtalsförpliktelser

Or. en

Ändringsförslag 346
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utredningar, samråd och 
prisanpassningsåtgärder

Utredningar, samråd och åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling

Or. en

Ändringsförslag 347
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utredningar Utredningar och samråd

Or. en

Ändringsförslag 348
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utredningar Utredningar och samråd

Or. en

Ändringsförslag 349
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utredningar Utredningar och samråd

Or. en

Ändringsförslag 350
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser det vara i 
unionens intresse, får den när som helst – 
på eget initiativ eller efter ansökan av 
berörda parter eller en medlemsstat – 
inleda en utredning om påstådda 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

Om kommissionen anser det vara i 
unionens intresse, ska den – på eget 
initiativ eller efter ett motiverat klagomål 
från en berörd EU-part, inbegripet 
arbetstagare och fackförbund eller en 
medlemsstat – inleda en utredning om en 
påstådd restriktiv och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärd eller 
upphandlingsmetod i ett tredjeland genom 
att offentliggöra ett meddelande i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Meddelandet om inledandet ska innehålla 
kommissionens preliminära bedömning 
av åtgärden eller metoden i tredjelandet 
och uppmana berörda unionsparter och 
medlemsstater att inom en viss tid lämna 
all relevant information till 
kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 351
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser det vara i 
unionens intresse, får den när som helst – 
på eget initiativ eller efter ansökan av 
berörda parter eller en medlemsstat – 
inleda en utredning om påstådda 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

Kommissionen ska – efter ett motiverat 
klagomål från en berörd EU-part eller en 
medlemsstat – inleda en utredning om en 
påstådd åtgärd i ett tredjeland genom att 
offentliggöra ett meddelande i Europeiska 
unionens officiella tidning. 
Europaparlamentet får begära att 
kommissionen inleder en utredning. 
Kommissionen kan också inleda en 
utredning på eget initiativ.
Meddelandet om inledandet ska innehålla 
kommissionens preliminära bedömning 
av åtgärden eller metoden i tredjelandet 
och uppmana berörda unionsparter och 
medlemsstater att inom en viss tid lämna 
information till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 352
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser det vara i 
unionens intresse, får den när som helst – 
på eget initiativ eller efter ansökan av 
berörda parter eller en medlemsstat – 
inleda en utredning om påstådda 
restriktiva och/eller diskriminerande 

Kommissionen ska när som helst – på eget 
initiativ, efter ett motiverat klagomål från 
en berörd EU-part eller en medlemsstat, 
eller på Europaparlamentets begäran – 
inleda en utredning om en påstådd åtgärd 
eller metod i ett tredjeland genom att 
offentliggöra ett meddelande i Europeiska 
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upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

unionens officiella tidning. Meddelandet 
om inledandet ska innehålla 
kommissionens preliminära bedömning 
av åtgärden eller metoden i tredjelandet 
och uppmana berörda EU-parter och 
medlemsstater att inom en viss tid lämna 
information till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 353
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser det vara i 
unionens intresse, får den när som helst – 
på eget initiativ eller efter ansökan av 
berörda parter eller en medlemsstat – 
inleda en utredning om påstådda restriktiva 
och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

Om kommissionen anser det vara i 
unionens intresse, får den när som helst – 
på eget initiativ eller efter ansökan av 
Europaparlamentet eller relevanta 
berörda parter eller en medlemsstat – 
inleda en utredning om påstådda restriktiva 
och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 354
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter offentliggörandet av meddelandet 
ska kommissionen uppmana det berörda 
tredjelandet att lämna sina synpunkter, 
tillhandahålla information och inleda 
samråd med kommissionen för att 
avlägsna den påstådda åtgärden eller 
metoden i tredjelandet. Kommissionen ska 
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regelbundet informera medlemsstaterna i 
den kommitté som inrättats enligt artikel 7 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/18431a 
(handelshinderförordningen) och 
Europaparlamentet.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1843 av den 6 
oktober 2015 om fastställande av 
unionsförfaranden på den gemensamma 
handelspolitikens område i syfte att 
säkerställa unionens rättigheter enligt 
internationella handelsregler, särskilt 
regler som fastställts av 
Världshandelsorganisationen (EUT L 
272, 16.10.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 355
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter offentliggörandet av meddelandet 
ska kommissionen uppmana det berörda 
tredjelandet att lämna sina synpunkter, 
tillhandahålla information och inleda 
samråd med kommissionen för att 
avlägsna den påstådda åtgärden eller 
metoden i tredjelandet. Kommissionen ska 
regelbundet informera medlemsstaterna i 
den kommitté som inrättats enligt artikel 7 
i rådets förordning (EU) 2015/1843 
(handelshinderförordningen), de berörda 
parterna och Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 356
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en utredning inleds, ska 
kommissionen offentliggöra ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning, med inbjudan till 
berörda parter och medlemsstater att 
inom en viss tid lämna all relevant 
information till kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 357
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en utredning inleds, ska 
kommissionen offentliggöra ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning, med inbjudan till 
berörda parter och medlemsstater att inom 
en viss tid lämna all relevant information 
till kommissionen.

Kommissionen ska på sin webbplats 
tillgängliggöra det formulär som de 
berörda parterna eller medlemsstaterna 
måste fylla i för att lämna in ett 
underbyggt klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 358
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter offentliggörandet av 
meddelandet ska kommissionen uppmana 
det berörda tredjelandet att lämna sina 
synpunkter, tillhandahålla information 
och inleda samråd med kommissionen för 
att avlägsna den påstådda åtgärden eller 
metoden i tredjelandet. Kommissionen ska 
regelbundet informera medlemsstaterna i 
den kommitté som inrättats enligt artikel 7 
i rådets förordning (EU) 2015/1843 
(handelshinderförordningen)1a, de 
berörda parterna och Europaparlamentet.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1843 av den 6 
oktober 2015 om fastställande av 
unionsförfaranden på den gemensamma 
handelspolitikens område i syfte att 
säkerställa unionens rättigheter enligt 
internationella handelsregler, särskilt 
regler som fastställts av 
Världshandelsorganisationen (WTO) 
(handelshinderförordningen), (EUT L 
272, 16.10.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 359
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens bedömning av om 
det berörda tredjelandet har infört eller 
tillämpar de påstådda restriktiva 
upphandlingsåtgärderna och/eller 
diskriminerande upphandlingsmetoderna 
ska baseras på de berörda parternas och 
medlemsstaternas lämnade uppgifter, på 
uppgifter som kommissionen inhämtat 

2. Utredningen och samråden ska 
slutföras inom nio månader efter den dag 
då utredningen har inletts. I vederbörligen 
motiverade fall får kommissionen 
förlänga denna period med tre månader 
genom att offentliggöra ett meddelande i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och informera tredjelandet, alla berörda 
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under sin utredning, eller både och. 
Bedömningen ska slutföras inom åtta 
månader efter det att utredningen har 
inletts. I vederbörligen motiverade fall kan 
denna period förlängas med fyra månader.

parter, medlemsstaterna och 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 360
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens bedömning av om 
det berörda tredjelandet har infört eller 
tillämpar de påstådda restriktiva 
upphandlingsåtgärderna och/eller 
diskriminerande upphandlingsmetoderna 
ska baseras på de berörda parternas och 
medlemsstaternas lämnade uppgifter, på 
uppgifter som kommissionen inhämtat 
under sin utredning, eller både och. 
Bedömningen ska slutföras inom åtta 
månader efter det att utredningen har 
inletts. I vederbörligen motiverade fall kan 
denna period förlängas med fyra månader.

2. Utredningen och samråden ska 
slutföras inom sex månader efter det datum 
då meddelandet om inledandet av 
utredningen offentliggjordes i Europeiska 
unionens officiella tidning. I 
vederbörligen motiverade fall kan 
kommissionen, före slutet av de första sex 
månaderna, förlänga denna period med 
tre månader genom att offentliggöra ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning och informera 
tredjelandet, berörda parter och 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 361
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens bedömning av om 
det berörda tredjelandet har infört eller 
tillämpar de påstådda restriktiva 
upphandlingsåtgärderna och/eller 

2. Utredningen och samråden ska 
slutföras inom sex månader efter det datum 
då meddelandet om inledandet av 
utredningen offentliggjordes i Europeiska 
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diskriminerande upphandlingsmetoderna 
ska baseras på de berörda parternas och 
medlemsstaternas lämnade uppgifter, på 
uppgifter som kommissionen inhämtat 
under sin utredning, eller både och. 
Bedömningen ska slutföras inom åtta 
månader efter det att utredningen har 
inletts. I vederbörligen motiverade fall kan 
denna period förlängas med fyra månader.

unionens officiella tidning. I 
vederbörligen motiverade fall kan 
kommissionen, före slutet av de första sex 
månaderna, förlänga denna period med 
tre månader genom att offentliggöra ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning och informera 
tredjelandet, berörda EU-parter, 
medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 362
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens bedömning av om 
det berörda tredjelandet har infört eller 
tillämpar de påstådda restriktiva 
upphandlingsåtgärderna och/eller 
diskriminerande upphandlingsmetoderna 
ska baseras på de berörda parternas och 
medlemsstaternas lämnade uppgifter, på 
uppgifter som kommissionen inhämtat 
under sin utredning, eller både och. 
Bedömningen ska slutföras inom åtta 
månader efter det att utredningen har 
inletts. I vederbörligen motiverade fall kan 
denna period förlängas med fyra månader.

2. Kommissionens bedömning av om 
det berörda tredjelandet har infört eller 
tillämpar de påstådda restriktiva 
upphandlingsåtgärderna och/eller 
diskriminerande upphandlingsmetoderna 
ska baseras på de berörda parternas och 
medlemsstaternas lämnade uppgifter, på 
uppgifter som kommissionen inhämtat 
under sin utredning, eller både och. 
Bedömningen ska slutföras inom sex 
månader efter det att utredningen har 
inletts. I vederbörligen motiverade fall kan 
denna period förlängas med tre månader.

Or. fr

Ändringsförslag 363
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När utredningen och samråden 
avslutats ska kommissionen offentliggöra 
en rapport med de viktigaste resultaten av 
utredningen och ett förslag till åtgärd. Om 
kommissionen beslutar att tillämpa en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska den ange 
om den föreslår att en 
poänganpassningsåtgärd eller en 
uteslutning ska genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 364
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När utredningen och samråden 
avslutats ska kommissionen offentliggöra 
en rapport med de viktigaste resultaten av 
utredningen och ett förslag till åtgärd. 
Kommissionen ska lägga fram rapporten 
till Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 365
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När utredningen och samråden 
avslutats ska kommissionen offentliggöra 
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en rapport med de viktigaste resultaten av 
utredningen och ett förslag till åtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 366
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska avsluta 
utredningen, om denna visar att de 
påstådda restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärderna 
eller upphandlingsmetoderna inte 
tillämpas eller att de inte leder till en 
begränsning av tillträdet för ekonomiska 
aktörer från unionen eller för varor och 
tjänster från unionen till marknaderna för 
offentlig upphandling eller koncessioner i 
det berörda tredjelandet.

3. Om kommissionen efter sin 
utredning finner att den påstådda 
åtgärden eller metoden i tredjelandet inte 
tillämpas eller att den inte leder till en 
allvarlig eller återkommande begränsning 
av tillträdet för ekonomiska aktörer från 
unionen eller för varor eller tjänster från 
unionen till upphandlings- eller 
koncessionsmarknaden i tredjelandet ska 
kommissionen avsluta utredningen och 
offentliggöra ett meddelande om 
avslutandet i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 367
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska avsluta 
utredningen, om denna visar att de 
påstådda restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärderna 
eller upphandlingsmetoderna inte 
tillämpas eller att de inte leder till en 
begränsning av tillträdet för ekonomiska 

3. Om kommissionen efter sin 
utredning finner att den påstådda 
åtgärden eller metoden i tredjelandet inte 
tillämpas eller att den inte leder till en 
allvarlig eller återkommande begränsning 
av tillträdet för ekonomiska aktörer från 
unionen eller för varor eller tjänster från 
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aktörer från unionen eller för varor och 
tjänster från unionen till marknaderna för 
offentlig upphandling eller koncessioner i 
det berörda tredjelandet.

unionen till upphandlings- eller 
koncessionsmarknaden i tredjelandet ska 
kommissionen avsluta utredningen och 
offentliggöra ett meddelande om 
avslutandet i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 368
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska avsluta 
utredningen, om denna visar att de 
påstådda restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärderna 
eller upphandlingsmetoderna inte tillämpas 
eller att de inte leder till en begränsning av 
tillträdet för ekonomiska aktörer från 
unionen eller för varor och tjänster från 
unionen till marknaderna för offentlig 
upphandling eller koncessioner i det 
berörda tredjelandet.

3. Om kommissionen efter sin 
utredning finner att de påstådda restriktiva 
och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärderna eller 
upphandlingsmetoderna i tredjelandet inte 
tillämpas eller att de inte leder till en 
allvarlig eller återkommande begränsning 
av tillträdet för ekonomiska aktörer från 
unionen eller för varor eller tjänster från 
unionen till marknaderna för offentlig 
upphandling eller koncessioner i 
tredjelandet ska kommissionen avsluta 
utredningen och offentliggöra ett 
meddelande om avslutandet i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 369
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen har avslutat sin 
utredning ska den offentliggöra en 
rapport som innehåller de viktigaste 
slutsatserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 370
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen har avslutat sin 
utredning ska den offentliggöra en 
rapport som innehåller de viktigaste 
slutsatserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 371
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen har avslutat sin 
utredning ska den offentliggöra en rapport 
som innehåller de viktigaste slutsatserna.

4. När kommissionen har avslutat sin 
utredning ska den offentliggöra en rapport 
som innehåller de viktigaste slutsatserna 
och ge råd om möjliga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 372
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen får när som helst 
avbryta utredningen och samråden om 
tredjelandet
(a) vidtar korrigerande åtgärder som i 
praktiken förbättrar åtkomsten för 
ekonomiska aktörer i unionen eller 
unionsvaror eller unionstjänster eller
(b) förbinder sig gentemot unionen att 
eliminera eller avveckla åtgärden eller 
metoden inom rimlig tid och senast inom 
tre månader.
Kommissionen ska återuppta utredningen 
och samråden om den drar slutsatsen att 
skälen till avbrytandet inte längre är 
giltiga i enlighet med denna artikel.
Kommissionen ska offentliggöra ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning om utredningen och 
samråden avbryts eller återupptas.

Or. en

Ändringsförslag 373
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen får när som helst 
avbryta utredningen och samråden om 
tredjelandet
(a) vidtar korrigerande åtgärder som 
avhjälper den allvarliga och 
återkommande försämringen av 
åtkomsten för ekonomiska aktörer i 
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unionen eller unionsvaror eller 
unionstjänster eller
(b) förbinder sig gentemot unionen att 
avsluta eller avveckla åtgärden eller 
metoden inom rimlig tid och senast inom 
tre månader.
Kommissionen får återuppta utredningen 
och samråden när som helst om den drar 
slutsatsen att skälen till avbrytandet som 
avses i punkterna a och b inte längre är 
giltiga.
Kommissionen ska offentliggöra ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning om utredningen och 
samråden avbryts eller återupptas.

Or. en

Ändringsförslag 374
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen får när som helst 
avbryta utredningen och samråden om 
tredjelandet
(a) vidtar tillfredsställande korrigerande 
åtgärder eller
(b) förbinder sig gentemot unionen att 
avsluta eller avveckla åtgärden eller 
metoden inom rimlig tid och senast inom 
tre månader.
Kommissionen får återuppta utredningen 
och samråden när som helst om den drar 
slutsatsen att skälen till avbrytandet inte 
längre är giltiga. Kommissionen ska 
offentliggöra ett meddelande i Europeiska 
unionens officiella tidning om 
utredningen och samråden avbryts eller 
återupptas.
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Or. en

Ändringsförslag 375
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 376
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 377
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 378
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en utredning visar att ett tredjeland har 
infört eller tillämpar restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder och kommissionen 
anser det ligga i unionens intresse, ska 
den inbjuda landet i fråga till samråd. 
Dessa samråd ska syfta till att se till att 
unionens ekonomiska aktörer, varor och 
tjänster kan delta i anbudsförfaranden för 
tilldelning av offentliga 
upphandlingskontrakt eller koncessioner i 
det landet på villkor som inte är mindre 
förmånliga än de som gäller för det landets 
egna ekonomiska aktörer, varor och 
tjänster samt för att säkerställa att 
principerna om transparens och lika 
behandling tillämpas.

Om en utredning visar att ett tredjeland har 
infört eller tillämpar restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder, ska kommissionen 
inbjuda landet i fråga till samråd. Dessa 
samråd ska syfta till att se till att unionens 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster kan 
delta i anbudsförfaranden för tilldelning av 
offentliga upphandlingskontrakt eller 
koncessioner i det landet på villkor som 
inte är mindre förmånliga än de som gäller 
för det landets egna ekonomiska aktörer, 
varor och tjänster, i enlighet med 
internationella sociala normer och 
miljönormer och -konventioner, samt för 
att säkerställa att principerna om 
transparens, rättvis och lika behandling 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 379
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) besluta, genom en genomförande akt, att 
ålägga en prisanpassningsåtgärd enligt 
artikel 8.

ii) besluta, genom en genomförande akt, att 
utesluta anbud från de relaterade 
länderna enligt artikel 8.

Or. en
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Ändringsförslag 380
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) besluta, genom en genomförande akt, att 
ålägga en prisanpassningsåtgärd enligt 
artikel 8.

ii) besluta, genom en genomförande akt, att 
ålägga en åtgärd för instrumentet för 
internationell upphandling enligt artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 381
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) antagande och genomförande av 
tillfredsställande avhjälpande och/eller 
korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 382
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utvidgning av dess åtaganden om 
marknadstillträde enligt WTO-avtalet om 
offentlig upphandling eller enligt ett 
bilateralt avtal med unionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 383
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om de restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärderna 
eller upphandlingsmetoderna fortsätter, kan 
samrådet avslutas då dessa åtaganden görs, 
om de innehåller närmare bestämmelser 
om en utfasning av sådana åtgärder eller 
metoder inom en rimlig tidsperiod.

Även om de restriktiva och/eller 
diskriminerande upphandlingsåtgärderna 
eller upphandlingsmetoderna fortsätter, kan 
samrådet avslutas då dessa åtaganden görs, 
om de innehåller närmare bestämmelser 
om en utfasning av sådana åtgärder eller 
metoder inom tre månader.

Or. en

Ändringsförslag 384
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om samråd med ett tredjeland inte 
leder till tillfredsställande resultat inom 15 
månader från den dag då samrådet 
inleddes, ska kommissionen avsluta 
samrådet och vidta lämpliga åtgärder. 
Kommissionen får särskilt, genom en 
genomförandeakt, besluta om att ålägga en 
prisanpassningsåtgärd enligt artikel 8. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2.

6. Om samråd med ett tredjeland inte 
leder till tillfredsställande resultat inom 15 
månader från den dag då samrådet 
inleddes, ska kommissionen avsluta 
samrådet och vidta lämpliga åtgärder. 
Kommissionen får särskilt, genom en 
genomförandeakt, besluta om att ålägga 
eller förlänga uteslutningen av de företag 
från det berörda landet som deltar i 
upphandlingsförfaranden på EU:s 
marknader för offentlig upphandling eller 
att ålägga en prisanpassningsåtgärd enligt 
artikel 8. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14.2.

Or. fr
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Ändringsförslag 385
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om samråd med ett tredjeland inte 
leder till tillfredsställande resultat inom 15 
månader från den dag då samrådet 
inleddes, ska kommissionen avsluta 
samrådet och vidta lämpliga åtgärder. 
Kommissionen får särskilt, genom en 
genomförandeakt, besluta om att ålägga en 
prisanpassningsåtgärd enligt artikel 8. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2.

6. Om samråd med ett tredjeland inte 
leder till tillfredsställande resultat inom 15 
månader från den dag då samrådet 
inleddes, ska kommissionen avsluta 
samrådet och vidta lämpliga åtgärder. 
Kommissionen får särskilt, genom en 
genomförandeakt, besluta om att ålägga en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling enligt artikel 8. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2.

Or. en

Ändringsförslag 386
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Prisanpassnings åtgärder

1. Anbud vars totala värde till mer än 50 
% utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, får bli föremål 
för en prisanpassningsåtgärd, om det 
berörda tredjelandet inför eller tillämpar 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.
Prisanpassningsåtgärder ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
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värde av 5 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt.
2. Prisanpassningsåtgärden ska ange den 
påföljd på upp till 20 % som ska beräknas 
utifrån priset på de berörda anbuden. Den 
ska också ange eventuella begränsningar 
av åtgärdens tillämpningsområde, 
exempelvis sådana som avser
(a) offentlig upphandling som görs av 
specifika kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(b) offentlig upphandling av specifika 
kategorier av varor eller tjänster eller 
anbud som lämnas av specifika kategorier 
av ekonomiska aktörer,
(c) offentlig upphandling över eller inom 
vissa tröskelvärden.
(d) anbud som lämnas för specifika 
kategorier av koncessioner,
(e) territorierna för vissa lokala och 
regionala förvaltningsnivåer.
3. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som anges på den 
förteckning som antagits enligt artikel 9 
ska tillämpa prisanpassningsåtgärden på
(a) anbud som lämnas av ekonomiska 
aktörer med ursprung i det berörda 
tredjelandet, såvida inte dessa ekonomiska 
aktörer kan visa att mindre än 50 % av det 
totala värdet i anbudet utgörs av varor 
eller tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, och
(b) anbud som omfattar varor och tjänster 
med ursprung i det berörda tredjelandet, 
om värdet av dessa varor och tjänster 
utgör mer än 50 % av anbudets totala 
värde.

Or. en

Ändringsförslag 387
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Prisanpassnings åtgärder

1. Anbud vars totala värde till mer än 50 
% utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, får bli föremål 
för en prisanpassningsåtgärd, om det 
berörda tredjelandet inför eller tillämpar 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.
Prisanpassningsåtgärder ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
värde av 5 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt.
2. Prisanpassningsåtgärden ska ange den 
påföljd på upp till 20 % som ska beräknas 
utifrån priset på de berörda anbuden. Den 
ska också ange eventuella begränsningar 
av åtgärdens tillämpningsområde, 
exempelvis sådana som avser
(a) offentlig upphandling som görs av 
specifika kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(b) offentlig upphandling av specifika 
kategorier av varor eller tjänster eller 
anbud som lämnas av specifika kategorier 
av ekonomiska aktörer,
(c) offentlig upphandling över eller inom 
vissa tröskelvärden.
(d) anbud som lämnas för specifika 
kategorier av koncessioner,
(e) territorierna för vissa lokala och 
regionala förvaltningsnivåer.
3. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som anges på den 
förteckning som antagits enligt artikel 9 
ska tillämpa prisanpassningsåtgärden på
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(a) anbud som lämnas av ekonomiska 
aktörer med ursprung i det berörda 
tredjelandet, såvida inte dessa ekonomiska 
aktörer kan visa att mindre än 50 % av det 
totala värdet i anbudet utgörs av varor 
eller tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, och
(b) anbud som omfattar varor och tjänster 
med ursprung i det berörda tredjelandet, 
om värdet av dessa varor och tjänster 
utgör mer än 50 % av anbudets totala 
värde.

Or. en

Ändringsförslag 388
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Prisanpassnings åtgärder

1. Anbud vars totala värde till mer än 50 
% utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, får bli föremål 
för en prisanpassningsåtgärd, om det 
berörda tredjelandet inför eller tillämpar 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.
Prisanpassningsåtgärder ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
värde av 5 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt.
2. Prisanpassningsåtgärden ska ange den 
påföljd på upp till 20 % som ska beräknas 
utifrån priset på de berörda anbuden. Den 
ska också ange eventuella begränsningar 
av åtgärdens tillämpningsområde, 
exempelvis sådana som avser
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(a) offentlig upphandling som görs av 
specifika kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(b) offentlig upphandling av specifika 
kategorier av varor eller tjänster eller 
anbud som lämnas av specifika kategorier 
av ekonomiska aktörer,
(c) offentlig upphandling över eller inom 
vissa tröskelvärden.
(d) anbud som lämnas för specifika 
kategorier av koncessioner,
(e) territorierna för vissa lokala och 
regionala förvaltningsnivåer.
3. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som anges på den 
förteckning som antagits enligt artikel 9 
ska tillämpa prisanpassningsåtgärden på
(a) anbud som lämnas av ekonomiska 
aktörer med ursprung i det berörda 
tredjelandet, såvida inte dessa ekonomiska 
aktörer kan visa att mindre än 50 % av det 
totala värdet i anbudet utgörs av varor 
eller tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, och
(b) anbud som omfattar varor och tjänster 
med ursprung i det berörda tredjelandet, 
om värdet av dessa varor och tjänster 
utgör mer än 50 % av anbudets totala 
värde.

Or. en

Ändringsförslag 389
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prisanpassningsåtgärder Åtgärder för uteslutning från EU:s 
marknader för offentlig upphandling och 
prisanpassningsåtgärder

Or. fr

Ändringsförslag 390
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prisanpassningsåtgärder Åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling

Or. en

Ändringsförslag 391
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prisanpassningsåtgärder Åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling

Or. en

Ändringsförslag 392
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke -1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Om kommissionen efter en utredning 
och samråd enligt artikel 4 finner att det 
förekommer en åtgärd eller metod i 
tredjelandet får den, om den anser att det 
ligger i unionens intresse, anta en 
genomförandeakt för att införa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling enligt punkt 5 
i denna artikel. En åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska endast tillämpas om 
huvudsyftet med upphandlingsförfarandet 
omfattas av genomförandeakten, enligt 
definitionen i punkt 7 a. 
Upphandlingsförfarandets utformning får 
inte utföras i syfte att utesluta det från 
denna förordnings tillämpningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 393
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud vars totala värde till mer än 50 % 
utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, får bli föremål 
för en prisanpassningsåtgärd, om det 
berörda tredjelandet inför eller tillämpar 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 394
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud vars totala värde till mer än 50 % 
utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, får bli föremål för 
en prisanpassningsåtgärd, om det berörda 
tredjelandet inför eller tillämpar restriktiva 
och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

Om det under en utredning enligt artikel 
6, och efter att det förfarande som avses i 
artikel 7 har följts, konstateras att de 
restriktiva upphandlingsåtgärder som 
införts eller bibehållits av detta tredjeland 
leder till en avsaknad av väsentlig 
ömsesidighet i öppnandet av marknaden 
mellan unionen och tredjelandet i fråga, 
får kommissionen anta 
genomförandeakter för att förlänga 
uteslutningen av företag från det berörda 
landet som deltar i 
upphandlingsförfaranden på EU:s 
marknad för offentlig upphandling 
och/eller anta prisanpassningsåtgärder.
Anbud vars totala värde till mer än 50 % 
utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, får bli föremål för 
en prisanpassningsåtgärd, om det berörda 
tredjelandet inför eller tillämpar restriktiva 
och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

Or. fr

Ändringsförslag 395
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud vars totala värde till mer än 50 % 
utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, får bli föremål 
för en prisanpassningsåtgärd, om det 
berörda tredjelandet inför eller tillämpar 
restriktiva och/eller diskriminerande 

Anbud vars totala värde till mer än 50 % 
utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, ska uteslutas, om 
det berörda tredjelandet inför eller 
tillämpar restriktiva och/eller 
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upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

diskriminerande upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 396
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud vars totala värde till mer än 50 % 
utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, får bli föremål för 
en prisanpassningsåtgärd, om det berörda 
tredjelandet inför eller tillämpar restriktiva 
och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

Anbud vars totala värde till mer än 30 % 
utgörs av varor och/eller tjänster med 
ursprung i ett tredjeland, ska bli föremål 
för en prisanpassningsåtgärd, om det 
berörda tredjelandet inför eller tillämpar 
restriktiva och/eller diskriminerande 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder.

Or. fr

Ändringsförslag 397
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbud som lämnas avseende varor 
och/eller tjänster med ursprung i ett 
tredjeland får uteslutas om det berörda 
tredjelandet inte antar och genomför 
internationella sociala normer och 
miljönormer och -konventioner.

Or. en
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Ändringsförslag 398
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prisanpassningsåtgärder ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
värde av 5 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 399
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prisanpassningsåtgärder ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
värde av 5 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt.

Åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
värde av 10 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt, för varor, 
tjänster, arbeten och koncessioner.

Or. en

Ändringsförslag 400
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prisanpassningsåtgärder ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
värde av 5 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt.

Prisanpassningsåtgärder ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
värde av 1 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt.
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Or. fr

Ändringsförslag 401
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prisanpassningsåtgärder ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
värde av 5 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt.

Dessa prisanpassningsåtgärder ska endast 
tillämpas på kontrakt med ett uppskattat 
värde av 5 000 000 euro eller mer, 
exklusive mervärdesskatt.

Or. fr

Ändringsförslag 402
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska fastställas på grundval 
av följande kriterier, mot bakgrund av 
tillgänglig information och unionens 
intresse:

Or. en

Ändringsförslag 403
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prisanpassningsåtgärden ska ange 
den påföljd på upp till 20 % som ska 
beräknas utifrån priset på de berörda 
anbuden. Den ska också ange eventuella 
begränsningar av åtgärdens 
tillämpningsområde, exempelvis sådana 
som avser

utgår

(a) offentlig upphandling som görs av 
specifika kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(b) offentlig upphandling av specifika 
kategorier av varor eller tjänster eller 
anbud som lämnas av specifika kategorier 
av ekonomiska aktörer,
(c) offentlig upphandling över eller inom 
vissa tröskelvärden.
(d) anbud som lämnas för specifika 
kategorier av koncessioner,
(e) territorierna för vissa lokala och 
regionala förvaltningsnivåer.

Or. en

Ändringsförslag 404
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prisanpassningsåtgärden ska ange 
den påföljd på upp till 20 % som ska 
beräknas utifrån priset på de berörda 
anbuden. Den ska också ange eventuella 
begränsningar av åtgärdens 
tillämpningsområde, exempelvis sådana 
som avser

2. Prisanpassningsåtgärden ska ange 
den påföljd som ska beräknas utifrån priset 
på de berörda anbuden.

Or. fr



AM\1241361SV.docx 49/135 PE699.065v01-00

SV

Ändringsförslag 405
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prisanpassningsåtgärden ska ange 
den påföljd på upp till 20 % som ska 
beräknas utifrån priset på de berörda 
anbuden. Den ska också ange eventuella 
begränsningar av åtgärdens 
tillämpningsområde, exempelvis sådana 
som avser

2. Åtgärden för instrumentet för 
internationell upphandling ska tillämpas 
på de berörda anbuden. Den ska också 
ange eventuella begränsningar av åtgärdens 
tillämpningsområde, exempelvis sådana 
som avser

Or. en

Ändringsförslag 406
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) offentlig upphandling som görs av 
specifika kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 407
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Prisanpassningsåtgärden ska ange den 
påföljd på upp till 20 % som ska 
beräknas utifrån priset på de berörda 
anbuden. Den ska också ange eventuella 

2. Prisanpassningsåtgärden ska ange den 
påföljd på 25–40 % som ska beräknas 
utifrån priset på de berörda anbuden, med 
beaktande av eventuella statliga stöd eller 
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begränsningar av åtgärdens 
tillämpningsområde, exempelvis sådana 
som avser

andra subventioner till den ekonomiska 
aktören. Den ska också ange eventuella 
begränsningar av åtgärdens 
tillämpningsområde, exempelvis sådana 
som avser

(a) offentlig upphandling som görs av 
specifika kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,

(a) offentlig upphandling av specifika 
kategorier av upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter,

(b) offentlig upphandling av specifika 
kategorier av varor eller tjänster eller 
anbud som lämnas av specifika kategorier 
av ekonomiska aktörer,

(b) offentlig upphandling av specifika 
kategorier av varor eller tjänster eller 
anbud som lämnas av specifika kategorier 
av ekonomiska aktörer,

(c) offentlig upphandling över eller inom 
vissa tröskelvärden.

(c) offentlig upphandling över eller under 
vissa tröskelvärden,

(d) anbud som lämnas för specifika 
kategorier av koncessioner,

(d) anbud som lämnas för specifika 
kategorier av koncessioner,

(e) territorierna för vissa lokala och 
regionala förvaltningsnivåer.

(e) territorierna för vissa lokala och 
regionala förvaltningsnivåer.

Or. fr

Ändringsförslag 408
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) offentlig upphandling av specifika 
kategorier av varor eller tjänster eller 
anbud som lämnas av specifika kategorier 
av ekonomiska aktörer,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 409
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) offentlig upphandling över eller 
inom vissa tröskelvärden.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 410
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) anbud som lämnas för specifika 
kategorier av koncessioner,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 411
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) territorierna för vissa lokala och 
regionala förvaltningsnivåer.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 412
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Tillgången till alternativa 
försörjningskällor för de berörda varorna 
och tjänsterna för att undvika eller 
minimera en betydande negativ inverkan 
på upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter.

Or. en

Ändringsförslag 413
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Proportionaliteten hos åtgärden för 
instrumentet för internationell 
upphandling när det gäller den berörda 
åtgärden eller metoden i tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 414
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som anges på den 
förteckning som antagits enligt artikel 9 
ska tillämpa prisanpassningsåtgärden på

utgår

(a) anbud som lämnas av ekonomiska 
aktörer med ursprung i det berörda 
tredjelandet, såvida inte dessa ekonomiska 
aktörer kan visa att mindre än 50 % av det 
totala värdet i anbudet utgörs av varor 
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eller tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, och
(b) anbud som omfattar varor och tjänster 
med ursprung i det berörda tredjelandet, 
om värdet av dessa varor och tjänster 
utgör mer än 50 % av anbudets totala 
värde.

Or. en

Ändringsförslag 415
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som anges på den 
förteckning som antagits enligt artikel 9 
ska tillämpa prisanpassningsåtgärden på

3. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som anges på den 
förteckning som antagits enligt artikel 9 
ska tillämpa åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling på

Or. en

Ändringsförslag 416
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anbud som lämnas av ekonomiska 
aktörer med ursprung i det berörda 
tredjelandet, såvida inte dessa ekonomiska 
aktörer kan visa att mindre än 50 % av det 
totala värdet i anbudet utgörs av varor eller 
tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, och

(a) anbud som lämnas av ekonomiska 
aktörer med ursprung i det berörda 
tredjelandet, såvida inte dessa ekonomiska 
aktörer kan visa att mindre än 30 % av det 
totala värdet i anbudet utgörs av varor eller 
tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, och

Or. fr
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Ändringsförslag 417
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) anbud som omfattar varor och 
tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, om värdet av dessa varor och 
tjänster utgör mer än 50 % av anbudets 
totala värde.

(b) anbud som omfattar varor och 
tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, om värdet av dessa varor och 
tjänster utgör mer än 30 % av anbudets 
totala värde.

Or. fr

Ändringsförslag 418
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska endast gälla för 
upphandlingsförfaranden med ett 
beräknat värde över ett tröskelvärde som 
ska fastställas av kommissionen efter 
utredningen och samråden, med 
beaktande av de kriterier som föreskrivs i 
föregående punkt. Det beräknade värdet 
bör vara lika med eller över 17 000 000 
euro netto efter mervärdesskatt för 
arbeten och koncessioner, och lika med 
eller över 6 000 000 euro netto efter 
mervärdesskatt för varor och tjänster. 

Or. en
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Ändringsförslag 419
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De upphandlande myndigheter 
och upphandlande enheter som anges på 
den förteckning som antagits enligt artikel 
9 ska tillämpa prisanpassningsåtgärden 
om godtagandet av ett anbud som lämnats 
av en ekonomisk aktör med ursprung i ett 
land som är part i avtalet om offentlig 
upphandling eller ett tredjeland skulle 
leda till att rättigheterna i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt de 
som avses i skäl 2a, inte respekteras.

Or. fr

Ändringsförslag 420
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska även tillämpas på 
specifika kontrakt som tilldelas inom 
ramen för ett dynamiskt inköpssystem, 
när sådana dynamiska inköpssystem har 
omfattats av åtgärden, med undantag för 
specifika kontrakt vars uppskattade värde 
understiger de respektive värden som 
anges i artikel 8 i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 4 i direktiv 2014/24/EU och artikel 
15 i direktiv 2014/25/EU. Åtgärden ska 
inte tillämpas på förfaranden för 
tilldelning av kontrakt som grundar sig på 
ett ramavtal. Åtgärden ska inte heller 
tillämpas på enskilda partier som ska 
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tilldelas enligt artikel 5.10 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 16.10 i direktiv 
2014/25/EU.

Or. en

Ändringsförslag 421
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. I sin genomförandeakt får 
kommissionen, inom det 
tillämpningsområde som definieras i 
punkt 6 i denna artikel, besluta att 
begränsa tillträdet för aktörer, varor eller 
tjänster från tredjeländer till 
upphandlingsförfaranden genom att 
kräva att upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter
(a) inför en poänganpassningsåtgärd för 
anbud som lämnas av ekonomiska aktörer 
med ursprung i detta tredjeland, eller
(b) utesluter anbud från ekonomiska 
aktörer med ursprung i det tredjelandet, 
eller
(c) inför en kombination av a och b, om 
olika sektorer eller kategorier varor och 
tjänster är föremål för åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 422
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Den poänganpassningsåtgärd som 
avses i punkt 5 a ska endast gälla för 
utvärdering och rangordning av anbuden. 
Den ska inte påverka det pris som ska 
betalas enligt det kontrakt som ska ingås 
med den utvalda anbudsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 423
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. Genomförandeakten, som antas i 
enlighet med artikel 10.2, ska ange 
åtgärdens tillämpningsområde, inbegripet
(a) sektorerna eller kategorierna av varor, 
tjänster och koncessioner, baserat på den 
gemensamma terminologi vid offentlig 
upphandling samt eventuella tillämpliga 
undantag, 
(b) särskilda kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(c) särskilda kategorier av ekonomiska 
aktörer,
(d) Särskilda tröskelvärden som är lika 
med eller över dem som anges i punkt 3,
(e) när det gäller den 
poänganpassningsåtgärd som avses i 
punkt 5 a ska det procentuella värdet av 
anpassningen vara 40 % av anbudets 
utvärderingsresultat beroende på 
tredjelandet och sektorn för varor, 
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tjänster, arbeten eller koncessioner som 
planeras.

Or. en

Ändringsförslag 424
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3f. Vid fastställandet av 
proportionaliteten hos åtgärden inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling enligt punkt 2 a ska 
kommissionen särskilt beakta det 
procentuella värdet enligt punkt 7 e. 
Kommissionen ska införa en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling i form av en uteslutning 
enligt punkt 5 endast när åtgärden eller 
metoden i tredjelandet är tillräckligt 
allvarlig och den potentiella negativa 
inverkan enligt punkt 2 b på grund av den 
begränsade tillgången på alternativa 
källor är jämförelsevis liten.

Or. en

Ändringsförslag 425
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3g. Kommissionen får dra tillbaka 
åtgärden eller tillfälligt upphäva dess 
tillämpning om tredjelandet vidtar 
tillfredsställande korrigerande åtgärder 
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eller förpliktar sig att upphöra med 
åtgärden eller metoden i fråga. Om 
kommissionen anser att de korrigerande 
åtgärderna eller åtagandena har 
upphävts, avbrutits eller genomförts 
felaktigt ska den offentliggöra sina 
slutsatser och får återuppta tillämpningen 
av åtgärden när som helst. Kommissionen 
får återkalla, avbryta eller återuppta en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 10.2 och följt av ett meddelande 
som offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 426
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3h. En åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska upphöra att gälla fem år 
efter dess ikraftträdande eller 
förlängning, om inte en översyn visar att 
en åtgärd inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling behöver 
fortsätta att tillämpas. En sådan översyn 
ska inledas genom offentliggörande av ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning, på kommissionens 
initiativ nio månader före 
utgångsdatumet, och ska slutföras inom 
sex månader. Efter översynen får 
kommissionen förlänga åtgärdens 
varaktighet med fem år, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
10.2.
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Or. en

Ändringsförslag 427
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Åtgärder inom ramen för instrumentet för 

internationell upphandling
1. Om kommissionen efter en utredning 
och samråd enligt artikel 4 finner att det 
förekommer en åtgärd eller metod i 
tredjelandet får den, om den anser att det 
ligger i unionens intresse, anta en 
genomförandeakt för att införa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling enligt punkt 5 
i denna artikel. En åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska endast tillämpas om 
huvudsyftet med upphandlingsförfarandet 
omfattas av genomförandeakten, enligt 
definitionen i punkt 7 a. 
Upphandlingsförfarandets utformning får 
inte utföras i syfte att utesluta det från 
denna förordnings tillämpningsområde.
2. När det ska fastställas huruvida det 
ligger i unionens intresse att anta en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska särskild 
hänsyn tas till det allmänna målet att 
öppna tredjelandsmarknader och 
förbättra möjligheterna för unionens 
ekonomiska aktörer att få 
marknadstillträde. När kommissionen tar 
itu med allvarliga och återkommande 
försämringar av möjligheterna till 
marknadstillträde ska den tillämpa 
principen om ömsesidighet genom att ta 
hänsyn till närvaron av anbudsgivare från 
tredjeländer på EU:s marknad för 
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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 ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt sektorer som 
anses vara strategiska när det gäller EU:s 
offentliga upphandling.
3. Åtgärden inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling ska 
fastställas på grundval av följande 
kriterier, mot bakgrund av tillgänglig 
information och unionens intresse:
(a) proportionaliteten hos åtgärden för 
instrumentet för internationell 
upphandling när det gäller den berörda 
åtgärden eller metoden i tredjelandet, 
baserat på nivån på begränsningen av 
tillträdet för ekonomiska aktörer från 
unionen eller för varor eller tjänster från 
unionen till upphandlings- eller 
koncessionsmarknaden i tredjelandet,
(b) tillgången till alternativa källor till de 
berörda varorna och tjänsterna.
4. Åtgärden inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling ska endast 
tillämpas på upphandlingsförfaranden 
med ett uppskattat värde som är lika med 
eller mer än 15 000 000 euro efter avdrag 
för mervärdesskatt för byggentreprenader 
och koncessioner och av lika med eller 
mer än 5 000 000 euro efter avdrag för 
mervärdesskatt för varor och tjänster.
5. Åtgärden inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling ska även 
tillämpas på specifika kontrakt som 
tilldelas inom ramen för ett dynamiskt 
inköpssystem, när sådana dynamiska 
inköpssystem har omfattats av åtgärden, 
med undantag för specifika kontrakt vars 
uppskattade värde understiger de 
respektive värden som anges i artikel 8 i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 4 i direktiv 
2014/24/EU och artikel 15 i direktiv 
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2014/25/EU. Åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska inte tillämpas på 
förfaranden för tilldelning av kontrakt 
som grundar sig på ett ramavtal om den 
redan har tillämpats i stadiet för 
ingåendet av detta kontrakt. Åtgärden 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska inte heller 
tillämpas på enskilda partier som ska 
tilldelas enligt artikel 5.10 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 16.10 i direktiv 
2014/25/EU, förutsatt att dessa ligger 
under tröskelvärdena enligt punkt 3 och i 
syfte att undvika dubbel tillämpning av en 
åtgärd.
6. I sin genomförandeakt får 
kommissionen, inom det 
tillämpningsområde som definieras i 
punkt 6 i denna artikel, besluta att 
begränsa tillträdet för aktörer, varor eller 
tjänster från tredjeländer till 
upphandlingsförfaranden genom att 
kräva att upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter
(a) inför en poänganpassningsåtgärd för 
anbud som lämnas av ekonomiska aktörer 
med ursprung i detta tredjeland, eller
(b) utesluter anbud från ekonomiska 
aktörer med ursprung i det tredjelandet, 
eller 
(c) inför en kombination av a och b, om 
olika sektorer eller kategorier varor och 
tjänster är föremål för åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling.
7. Den poänganpassningsåtgärd som 
avses i punkt 5 a ska endast gälla för 
utvärdering och rangordning av anbuden. 
Den ska inte påverka det pris som ska 
betalas enligt det kontrakt som ska ingås 
med den utvalda anbudsgivaren.
8. Genomförandeakten, som antas i 
enlighet med artikel 14.2, ska ange 
åtgärdens tillämpningsområde, inbegripet
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(a) sektorerna eller kategorierna av varor, 
tjänster och koncessioner, baserat på den 
gemensamma terminologi vid offentlig 
upphandling1a samt eventuella tillämpliga 
undantag,
(b) särskilda kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(c) särskilda kategorier av ekonomiska 
aktörer,
(d) när det gäller den 
poänganpassningsåtgärd som avses i 
punkt 5 a ska det procentuella värdet av 
anpassningen vara 60 % av anbudets 
utvärderingsresultat beroende på 
tredjelandet och sektorn för varor, 
tjänster, arbeten eller koncessioner som 
planeras.
9. Vid fastställandet av proportionaliteten 
hos åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling enligt punkt 2 a ska 
kommissionen särskilt beakta det 
procentuella värdet enligt punkt 7 d. 
Kommissionen ska införa en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling i form av en uteslutning 
enligt punkt 5 b i händelse av en allvarlig 
nivå av försämring av tillträdet för varor, 
tjänster och/eller ekonomiska aktörer från 
unionen till marknaden för upphandling 
eller koncessioner i detta tredjeland, 
samtidigt som hänsyn tas till närvaron av 
budgivare med ursprung i de aktuella 
tredjeländerna på EU-marknaderna för 
upphandling och koncessioner, samt 
huruvida den aktuella sektorn i 
tredjelandet främst representeras av 
statligt ägda företag. 
10. Kommissionen får dra in åtgärden 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling eller tillfälligt 
upphäva dess tillämpning om tredjelandet 
vidtar tillfredsställande korrigerande 
åtgärder som avhjälper det försämrade 
tillträdet för unionens varor och tjänster 
och/eller ekonomiska aktörer till dess 
marknader för upphandling eller 
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koncessioner. Om kommissionen anser att 
de korrigerande åtgärderna eller 
åtagandena har upphävts, avbrutits eller 
genomförts felaktigt ska den offentliggöra 
sina slutsatser och får återuppta 
tillämpningen av åtgärden när som helst. 
Kommissionen får återkalla, avbryta eller 
återuppta en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14.2 och följt av ett meddelande som 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning.
11. En åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska upphöra att gälla fem år 
efter dess ikraftträdande eller 
förlängning, om inte en översyn visar att 
en åtgärd inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling behöver 
fortsätta att tillämpas. En sådan översyn 
ska inledas genom offentliggörande av ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning, på kommissionens 
initiativ nio månader före 
utgångsdatumet, och ska slutföras inom 
sex månader. Efter översynen får 
kommissionen förlänga åtgärdens 
varaktighet med fem år, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14.2.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2195/2002 om en 
gemensam terminologi vid offentlig 
upphandling (CPV).

Or. en

Ändringsförslag 428
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Åtgärder inom ramen för instrumentet för 

internationell upphandling
1. Om kommissionen efter en utredning 
och samråd enligt artikel 6 slår fast att det 
förekommer en åtgärd eller metod i 
tredjelandet ska den, om den anser att det 
ligger i unionens intresse, i syfte att öppna 
upphandlingsmarknader för tredjeländer, 
införa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling genom en genomförandeakt 
enligt punkt 5 i denna artikel. En åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska endast 
tillämpas om huvudsyftet med 
upphandlingsförfarandet omfattas av 
genomförandeakten, enligt definitionen i 
punkt 7 a. Upphandlingsförfarandets 
utformning får inte utföras i syfte att 
utesluta det från denna förordnings 
tillämpningsområde.
2. Kommissionen ska särskilt beakta det 
huvudsakliga målet att uppnå 
ömsesidighet genom att öppna 
upphandlingsmarknader för tredjeländer 
och förbättra möjligheterna för 
marknadstillträde för ekonomiska aktörer 
i unionen vid fastställandet av huruvida 
en åtgärd inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling bör antas.
3. Om kommissionen drar slutsatsen att 
ekonomiska aktörer från det berörda 
tredjelandet har en betydande närvaro på 
EU:s inre marknad, ska den överväga att 
införa uteslutning i stället för en 
poänganpassningsåtgärd när en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling vidtas.
4. Åtgärden inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling ska 
fastställas på grundval av följande 
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kriterier, mot bakgrund av tillgänglig 
information och unionens intresse:
(a) proportionaliteten hos åtgärden inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling när det gäller 
tredjelandsåtgärden eller -metoden som 
leder till begränsning av tillträdet för 
unionens varor, tjänster eller ekonomiska 
aktörer till det berörda landet marknader 
för upphandling eller koncessioner,
(b) tillgången till alternativa källor till de 
berörda varorna och tjänsterna.
5. Åtgärden ska endast tillämpas på 
upphandlingsförfaranden med ett 
uppskattat värde av minst 10 000 000 euro 
efter avdrag för mervärdesskatt för 
byggentreprenader och koncessioner och 
av minst 5 000 000 euro efter avdrag för 
mervärdesskatt för varor och tjänster.
6. Åtgärden ska även tillämpas på 
specifika kontrakt som tilldelas inom 
ramen för ett dynamiskt inköpssystem, 
när sådana dynamiska inköpssystem har 
omfattats av åtgärden, med undantag för 
specifika kontrakt vars uppskattade värde 
understiger de respektive värden som 
anges i artikel 8 i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 4 i direktiv 2014/24/EU och artikel 
15 i direktiv 2014/25/EU. Åtgärden ska 
inte tillämpas på förfaranden för 
tilldelning av kontrakt som grundar sig på 
ett ramavtal. Åtgärden ska inte heller 
tillämpas på enskilda partier som ska 
tilldelas enligt artikel 5.10 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 16.10 i direktiv 
2014/25/EU.
7. I sin genomförandeakt får 
kommissionen, inom det 
tillämpningsområde som definieras i 
punkt 6 i denna artikel, besluta att 
begränsa tillträdet för aktörer, varor eller 
tjänster från tredjeländer till 
upphandlingsförfaranden genom att 
kräva att upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter
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(a) inför en poänganpassningsåtgärd för 
anbud som lämnas av ekonomiska aktörer 
med ursprung i detta tredjeland, eller
(b) utesluter anbud från ekonomiska 
aktörer med ursprung i det tredjelandet, 
eller
(c) inför en kombination av a och b, om 
olika sektorer eller kategorier varor och 
tjänster är föremål för åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling.
8. Den poänganpassningsåtgärd som 
avses i punkt 5 a ska endast gälla för 
utvärdering och rangordning av anbuden. 
Den ska inte påverka det pris som ska 
betalas enligt det kontrakt som ska ingås 
med den utvalda anbudsgivaren.
9. Genomförandeakten, som antas i 
enlighet med artikel 14.2, ska ange 
åtgärdens tillämpningsområde, inbegripet
(a) sektorerna eller kategorierna av varor, 
tjänster och koncessioner, baserat på den 
gemensamma terminologi vid offentlig 
upphandling som anges i förordning (EG) 
nr 2195/200226 samt eventuella 
tillämpliga undantag däri,
(b) särskilda kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(c) särskilda kategorier av ekonomiska 
aktörer.
(d) när det gäller den 
poänganpassningsåtgärd som avses i 
punkt 5 a ska det procentuella värdet av 
anpassningen vara 50 % av anbudets 
utvärderingsresultat beroende på 
tredjelandet och sektorn för varor, 
tjänster, arbeten eller koncessioner som 
planeras.
10. Kommissionen får dra tillbaka 
åtgärden eller tillfälligt upphäva dess 
tillämpning om tredjelandet vidtar 
tillfredsställande korrigerande åtgärder 
eller förpliktar sig att avskaffa åtgärden 
eller metoden i fråga. Om kommissionen 
slår fast att de korrigerande åtgärderna 
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eller åtagandena har upphävts, avbrutits 
eller genomförts felaktigt ska den 
offentliggöra sina slutsatser och ska 
återuppta tillämpningen av åtgärden när 
som helst. Kommissionen får återkalla, 
avbryta eller återuppta en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14.2 och följt av ett meddelande som 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning.
11. En åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska upphöra att gälla fem år 
efter dess ikraftträdande eller 
förlängning, om inte en översyn visar att 
en åtgärd inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling behöver 
fortsätta att tillämpas. Om en översyn 
visar att åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling inte har varit tillräckligt 
effektiv kan kommissionen besluta att 
införa en högre poänganpassningsåtgärd 
eller uteslutning efter översynen. En 
sådan översyn ska inledas genom 
offentliggörande av ett meddelande i 
Europeiska unionens officiella tidning, på 
kommissionens initiativ nio månader före 
utgångsdatumet, och ska slutföras inom 
sex månader. Efter översynen får 
kommissionen förlänga åtgärdens 
varaktighet med fem år, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14.2.

Or. en

Ändringsförslag 429
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Åtgärder inom ramen för instrumentet för 

internationell upphandling
1. Om kommissionen efter en utredning 
och samråd enligt artikel 4 finner att det 
förekommer en åtgärd eller metod i 
tredjelandet ska den, om den anser att det 
ligger i unionens intresse, anta en 
genomförandeakt för att införa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling enligt punkt 5 
i denna artikel. En åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska endast tillämpas om 
huvudsyftet med upphandlingsförfarandet 
omfattas av genomförandeakten, enligt 
definitionen i punkt 7 a. 
Upphandlingsförfarandets utformning får 
inte utföras i syfte att utesluta det från 
denna förordnings tillämpningsområde.
2. Åtgärden inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling ska 
fastställas på grundval av följande 
kriterier, mot bakgrund av tillgänglig 
information och unionens intresse:
(a) Proportionaliteten hos åtgärden för 
instrumentet för internationell 
upphandling när det gäller den berörda 
åtgärden eller metoden i tredjelandet.
(b) Tillgången till alternativa 
försörjningskällor för de berörda varorna 
och tjänsterna för att undvika eller 
minimera en betydande negativ inverkan 
på upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter.
3. Åtgärden inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling ska endast 
tillämpas på upphandlingsförfaranden 
med ett uppskattat värde som är lika med 
eller mer än 10 000 000 euro efter avdrag 
för mervärdesskatt för byggentreprenader 
och koncessioner och av lika med eller 
mer än 5 000 000 euro efter avdrag för 
mervärdesskatt för varor och tjänster.
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4. Åtgärden ska även tillämpas på 
specifika kontrakt som tilldelas inom 
ramen för ett dynamiskt inköpssystem, 
när sådana dynamiska inköpssystem har 
omfattats av åtgärden, med undantag för 
specifika kontrakt vars uppskattade värde 
understiger de respektive värden som 
anges i artikel 8 i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 4 i direktiv 2014/24/EU och artikel 
15 i direktiv 2014/25/EU. Åtgärden ska 
inte tillämpas på förfaranden för 
tilldelning av kontrakt som grundar sig på 
ett ramavtal. Åtgärden ska inte heller 
tillämpas på enskilda partier som ska 
tilldelas enligt artikel 5.10 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 16.10 i direktiv 
2014/25/EU.
5. I sin genomförandeakt får 
kommissionen, inom det 
tillämpningsområde som definieras i 
punkt 6 i denna artikel, besluta att 
begränsa tillträdet för aktörer, varor eller 
tjänster från tredjeländer till 
upphandlingsförfaranden genom att 
kräva att upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter
(a) inför en poänganpassningsåtgärd för 
anbud som lämnas av ekonomiska aktörer 
med ursprung i detta tredjeland, eller
(b) utesluter anbud från ekonomiska 
aktörer med ursprung i det tredjelandet, 
eller
(c) inför en kombination av a och b, om 
olika sektorer eller kategorier varor och 
tjänster är föremål för åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling.
6. Den poänganpassningsåtgärd som 
avses i punkt 5 a ska endast gälla för 
utvärdering och rangordning av anbuden. 
Den ska inte påverka det pris som ska 
betalas enligt det kontrakt som ska ingås 
med den utvalda anbudsgivaren.
7. Genomförandeakten, som antas i 
enlighet med artikel 10.2, ska ange 
åtgärdens tillämpningsområde, inbegripet
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(a) sektorerna eller kategorierna av varor, 
tjänster och koncessioner, baserat på den 
gemensamma terminologi vid offentlig 
upphandling samt eventuella tillämpliga 
undantag,
(b) särskilda kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(c) särskilda kategorier av ekonomiska 
aktörer,
(d) när det gäller den 
poänganpassningsåtgärd som avses i 
punkt 5 a ska det procentuella värdet av 
anpassningen vara 60 % av anbudets 
utvärderingsresultat beroende på 
tredjelandet och sektorn för varor, 
tjänster, arbeten eller koncessioner som 
planeras.
8. Vid fastställandet av proportionaliteten 
hos åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling enligt punkt 2 a ska 
kommissionen särskilt beakta det 
procentuella värdet enligt punkt 7 e. 
Kommissionen ska införa en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling i form av en uteslutning 
enligt punkt 5 endast när åtgärden eller 
metoden i tredjelandet är tillräckligt 
allvarlig och den potentiella negativa 
inverkan enligt punkt 2 b på grund av den 
begränsade tillgången på alternativa 
källor är jämförelsevis liten.
9. Kommissionen får dra tillbaka 
åtgärden eller tillfälligt upphäva dess 
tillämpning om tredjelandet vidtar 
tillfredsställande korrigerande åtgärder 
eller förpliktar sig att upphöra med 
åtgärden eller metoden i fråga. Om 
kommissionen anser att de korrigerande 
åtgärderna eller åtagandena har 
upphävts, avbrutits eller genomförts 
felaktigt ska den offentliggöra sina 
slutsatser och får återuppta tillämpningen 
av åtgärden när som helst. Kommissionen 
får återkalla, avbryta eller återuppta en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling i enlighet med 
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det granskningsförfarande som avses i 
artikel 10.2 och följt av ett meddelande 
som offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning.
10. En åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska upphöra att gälla fem år 
efter dess ikraftträdande eller 
förlängning, om inte en översyn visar att 
en åtgärd inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling behöver 
fortsätta att tillämpas. En sådan översyn 
ska inledas genom offentliggörande av ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning, på kommissionens 
initiativ nio månader före 
utgångsdatumet, och ska slutföras inom 
sex månader. Efter översynen får 
kommissionen förlänga åtgärdens 
varaktighet med fem år, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
10.2.

Or. en

Ändringsförslag 430
Enikő Győri, László Trócsányi

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Åtgärder inom ramen för instrumentet för 

internationell upphandling
1. Om kommissionen efter en utredning 
och samråd enligt artikel 6 finner att det 
förekommer en åtgärd eller metod i 
tredjelandet får den, om den anser att det 
ligger i unionens intresse, anta en 
genomförandeakt för att införa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling. En åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
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internationell upphandling ska endast 
tillämpas om huvudsyftet med 
upphandlingsförfarandet omfattas av 
genomförandeakten, enligt 
specifikationen i punkt 7 a. 
Upphandlingsförfarandet får inte 
utformas i syfte att utesluta det från 
denna förordnings tillämpningsområde.
2. Åtgärden inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling ska 
fastställas på grundval av följande 
kriterier, mot bakgrund av tillgänglig 
information och unionens intresse:
(a) Åtgärdens proportionalitet när det 
gäller den berörda åtgärden eller metoden 
i tredjelandet.
(b) Tillgången till alternativa 
försörjningskällor för de berörda varorna 
och tjänsterna för att undvika eller 
minimera en betydande negativ inverkan 
på upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter.
3. Åtgärden ska endast tillämpas på 
upphandlingsförfaranden med ett 
uppskattat värde av minst 15 000 000 euro 
efter avdrag för mervärdesskatt för 
byggentreprenader och koncessioner och 
av minst 5 000 000 euro efter avdrag för 
mervärdesskatt för varor och tjänster.
4. Åtgärden ska även tillämpas på 
specifika kontrakt som tilldelas inom 
ramen för ett dynamiskt inköpssystem, 
när sådana dynamiska inköpssystem har 
omfattats av åtgärden, med undantag för 
specifika kontrakt vars uppskattade värde 
understiger de respektive värden som 
anges i artikel 8 i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 4 i direktiv 2014/24/EU och artikel 
15 i direktiv 2014/25/EU.
Åtgärden ska inte tillämpas på 
förfaranden för tilldelning av kontrakt 
som grundar sig på ett ramavtal. Åtgärden 
ska inte heller tillämpas på enskilda 
partier som ska tilldelas enligt artikel 5.10 
i direktiv 2014/24/EU eller artikel 16.10 i 
direktiv 2014/25/EU.
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5. I sin genomförandeakt får 
kommissionen, inom det 
tillämpningsområde som definieras i 
punkt 6 i denna artikel, besluta att 
begränsa tillträdet för aktörer, varor eller 
tjänster från tredjeländer till 
upphandlingsförfaranden genom att 
kräva att upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter
(a) inför en poänganpassningsåtgärd för 
anbud som lämnas av ekonomiska aktörer 
med ursprung i detta tredjeland, eller
(b) utesluter anbud från ekonomiska 
aktörer med ursprung i det tredjelandet, 
eller
(c) inför en kombination av a och b, om 
olika sektorer eller kategorier varor och 
tjänster är föremål för åtgärder inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling.
6. Den poänganpassningsåtgärd som 
avses i punkt 5 a ska endast gälla för 
utvärdering och rangordning av anbuden. 
Den ska inte påverka det pris som ska 
betalas enligt det kontrakt som ska ingås 
med den utvalda anbudsgivaren.
7. Genomförandeakten, som antas i 
enlighet med artikel 14.2, ska ange 
åtgärdens tillämpningsområde, inbegripet
(a) sektorerna eller kategorierna av varor, 
tjänster och koncessioner, baserat på den 
gemensamma terminologi vid offentlig 
upphandling som anges i förordning (EG) 
nr 2195/20021a samt eventuella tillämpliga 
undantag,
(b) särskilda kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(c) särskilda kategorier av ekonomiska 
aktörer,
(d) Särskilda tröskelvärden som är lika 
med eller över dem som anges i punkt 3,
(e) när det gäller den 
poänganpassningsåtgärd som avses i 
punkt 5 a ska det procentuella värdet av 
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anpassningen vara 40 % av anbudets 
utvärderingsresultat beroende på 
tredjelandet och sektorn för varor, 
tjänster, arbeten eller koncessioner som 
planeras. 
8. Kommissionen ska införa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling i form av 
uteslutning, enligt punkt 5 endast när 
åtgärden eller metoden i tredjelandet är 
tillräckligt allvarlig och den potentiella 
negativa inverkan på grund av den 
begränsade tillgången på alternativa 
källor, i enlighet med punkt 2 b, är 
jämförelsevis liten.
9. Kommissionen får dra tillbaka 
åtgärden eller tillfälligt upphäva dess 
tillämpning om tredjelandet vidtar 
tillfredsställande korrigerande åtgärder 
eller förpliktar sig att upphöra med 
åtgärden eller metoden i fråga. Om 
kommissionen anser att de korrigerande 
åtgärderna eller åtagandena har 
upphävts, avbrutits eller genomförts 
felaktigt ska den offentliggöra sina 
slutsatser och får återuppta tillämpningen 
av åtgärden när som helst. Kommissionen 
får återkalla, avbryta eller återuppta en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2 och följt av ett meddelande 
som offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning.
10. En åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska upphöra att gälla fem år 
efter dess ikraftträdande eller 
förlängning, om inte en översyn visar att 
den behöver fortsätta att tillämpas. En 
sådan översyn ska inledas genom 
offentliggörande av ett meddelande i 
Europeiska unionens officiella tidning, på 
kommissionens initiativ nio månader före 
utgångsdatumet, och ska slutföras inom 
sex månader. Efter översynen får 
kommissionen förlänga åtgärdens 
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varaktighet med fem år, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14.2.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 
november 2002 om en gemensam 
terminologi vid offentlig upphandling 
(CPV) (EGT L 340, 16.12.2002, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 431
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
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Åtgärder inom ramen för instrumentet för 

internationell upphandling
1. Om kommissionen efter en utredning 
och samråd enligt artikel 6 finner att det 
förekommer en åtgärd eller metod i 
tredjelandet får den, om den anser att det 
ligger i unionens intresse, anta en 
genomförandeakt för att införa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling. En åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska endast 
tillämpas om huvudsyftet med 
upphandlingsförfarandet omfattas av 
genomförandeakten, i enlighet med punkt 
6 a. Upphandlingsförfarandets 
utformning får inte utföras i syfte att 
utesluta det från denna förordnings 
tillämpningsområde.
2. Åtgärden inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling ska 
fastställas på grundval av följande 
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kriterier, mot bakgrund av tillgänglig 
information och unionens intresse:
(a) Proportionaliteten hos åtgärden för 
instrumentet för internationell 
upphandling när det gäller den berörda 
åtgärden eller metoden i tredjelandet.
(b) Tillgången till alternativa 
försörjningskällor för de berörda varorna 
och tjänsterna för att undvika eller 
minimera en betydande negativ inverkan 
på upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter.
(c) Anlitande av företag från det aktuella 
tredjelandet i upphandlingsaktiviteter på 
den inre marknaden, med utnyttjande av 
bristen på ömsesidighet.
3. Åtgärden ska endast tillämpas på 
upphandlingsförfaranden med ett 
uppskattat värde av minst 10 000 000 euro 
efter avdrag för mervärdesskatt för 
byggentreprenader och koncessioner och 
av minst 5 000 000 euro efter avdrag för 
mervärdesskatt för varor och tjänster.
4. Åtgärden ska även tillämpas på 
specifika kontrakt som tilldelas inom 
ramen för ett dynamiskt inköpssystem, 
när sådana dynamiska inköpssystem har 
omfattats av åtgärden, med undantag för 
specifika kontrakt vars uppskattade värde 
understiger de respektive värden som 
anges i artikel 8 i direktiv 2014/23/EU, 
artikel 4 i direktiv 2014/24/EU och artikel 
15 i direktiv 2014/25/EU. Åtgärden ska 
inte tillämpas på förfaranden för 
tilldelning av kontrakt som grundar sig på 
ett ramavtal. Åtgärden ska inte heller 
tillämpas på enskilda partier som ska 
tilldelas enligt artikel 5.10 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 16.10 i direktiv 
2014/25/EU.
5. I sin genomförandeakt får 
kommissionen, inom det 
tillämpningsområde som definieras i 
punkt 6 i denna artikel, besluta att 
begränsa tillträdet för aktörer, varor eller 
tjänster från tredjeländer till 
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upphandlingsförfaranden genom att 
kräva att upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter utesluter anbud 
från ekonomiska aktörer med ursprung i 
de berörda tredjeländerna.
6. Genomförandeakten, som antas i 
enlighet med artikel 14.2, ska ange 
åtgärdens tillämpningsområde, inbegripet
(a) sektorerna eller kategorierna av varor, 
tjänster och koncessioner, baserat på den 
gemensamma terminologi vid offentlig 
upphandling som anges i förordning (EG) 
nr 2195/2002 samt eventuella tillämpliga 
undantag däri,
(b) särskilda kategorier av upphandlande 
myndigheter eller upphandlande enheter,
(c) särskilda kategorier av ekonomiska 
aktörer.
7. Kommissionen ska införa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling enligt punkt 5 
endast när åtgärden eller metoden i 
tredjelandet är tillräckligt allvarlig och 
den potentiella negativa inverkan på 
grund av den begränsade tillgången på 
alternativa källor, i enlighet med punkt 2 
b, är jämförelsevis liten.
8. Kommissionen får dra tillbaka 
åtgärden eller tillfälligt upphäva dess 
tillämpning om tredjelandet vidtar 
tillfredsställande korrigerande åtgärder 
eller förpliktar sig att upphöra med 
åtgärden eller metoden i fråga. Om 
kommissionen anser att de korrigerande 
åtgärderna eller åtagandena har 
upphävts, avbrutits eller genomförts 
felaktigt ska den offentliggöra sina 
slutsatser och får återuppta tillämpningen 
av åtgärden när som helst. Kommissionen 
får återkalla, avbryta eller återuppta en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2 och följt av ett meddelande 
som offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning.
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9. En åtgärd inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling ska 
upphöra att gälla fem år efter dess 
ikraftträdande eller förlängning, om inte 
en översyn visar att en åtgärd inom ramen 
för instrumentet för internationell 
upphandling behöver fortsätta att 
tillämpas. En sådan översyn ska inledas 
genom offentliggörande av ett 
meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning, på kommissionens 
initiativ nio månader före 
utgångsdatumet, och ska slutföras inom 
sex månader. Efter översynen får 
kommissionen förlänga åtgärdens 
varaktighet med fem år, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14.2.

Or. en

Ändringsförslag 432
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Berörda myndigheter eller enheter

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

Or. en

Ändringsförslag 433
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Berörda myndigheter eller enheter

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

Or. en

Ändringsförslag 434
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Berörda myndigheter eller enheter

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

Or. en

Ändringsförslag 435
Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

mellan medlemsstaterna uppnås. 
Kommissionen ska ha som mål att minska 
den administrativa bördan så mycket som 
möjligt för upphandlande myndigheter, 
enheter och företag, särskilt för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 436
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ytterligare avtalsförpliktelser för den 

utvalda anbudsgivaren
1. När det gäller 
upphandlingsförfaranden för vilka en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling är tillämplig, 
samt kontrakt som tilldelas på grundval 
av ett ramavtal där det uppskattade värdet 
av dessa kontrakt är lika med eller högre 
än de värden som anges i artikel 8 i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 4 i direktiv 
2014/24/EU respektive artikel 15 i direktiv 
2014/25/EU, och om dessa ramavtal 
omfattades av åtgärden i fråga, ska de 
upphandlande myndigheterna och 
upphandlande enheterna även inkludera, 
bland villkoren för kontraktet med den 
utvalda anbudsgivaren,
(a) ett åtagande att inte lägga ut mer än 
30 % av kontraktets totala värde på 
ekonomiska aktörer med ursprung i ett 
tredjeland som omfattas av en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling,
(b) för kontrakt vars syfte omfattar 
leverans av varor, ett åtagande om att 
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varor och/eller tjänster som tillhandahålls 
i samband med genomförandet av 
kontraktet och som har sitt ursprung i 
tredjelandet som omfattas av åtgärden i 
fråga inte utgör mer än 30 % av 
kontraktets totala värde under avtalets 
löptid, oavsett om varorna och/eller 
tjänsterna levereras eller tillhandahålls 
direkt av anbudsgivaren eller av en 
underleverantör,
(c) en skyldighet att på begäran 
tillhandahålla tillräckligt bevis 
motsvarande leden a och/eller b till den 
upphandlande myndigheten eller 
upphandlande enheten senast när 
genomförandet av kontraktet har 
slutförts,
(d) en proportionell avgift, om de 
åtaganden som avses i led a eller b inte 
uppfylls, på mellan 10 % och 30 % av 
kontraktets totala värde.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 c är det 
tillräckligt att styrka att mer än 70 % av 
kontraktets totala värde har sitt ursprung 
i andra länder än det tredjeland som 
omfattas av åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling. Den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten 
ska begära bevis om det finns rimliga 
indikationer på bristande efterlevnad av 
punkt 1 a och/eller 1 b eller om kontraktet 
tilldelas en grupp av ekonomiska aktörer 
som består av en juridisk person med 
ursprung i landet som omfattas av en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling.
3. I syfte att hantera anbud från 
autonoma små och medelstora företag, 
enligt definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG, med 
ursprung i unionen eller ett tredjeland 
med vilket unionen har ingått ett 
internationellt avtal om upphandling, ska 
de riktlinjer som kommissionen ska 
tillhandahålla specifikt för små och 
medelstora företag också ta upp hur 
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ytterligare avtalsförpliktelser bör 
tillämpas på små och medelstora företag, 
för att säkerställa att denna förordning är 
effektiv och att den genomförs på ett 
enhetligt sätt. Dessa riktlinjer ska också 
beakta små och medelstora företags 
informationsbehov.
4. En hänvisning till de ytterligare villkor 
som föreskrivs i denna artikel ska 
inkluderas av upphandlande myndigheter 
och upphandlande enheter i de dokument 
för upphandlingsförfaranden som en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling är tillämplig 
för.

Or. en

Ändringsförslag 437
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ytterligare avtalsförpliktelser för den 

utvalda anbudsgivaren
1. När det gäller 
upphandlingsförfaranden för vilka en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling är tillämplig, 
samt kontrakt som tilldelas på grundval 
av ett ramavtal där det uppskattade värdet 
av dessa kontrakt är lika med eller högre 
än de värden som anges i artikel 8 i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 4 i direktiv 
2014/24/EU respektive artikel 15 i direktiv 
2014/25/EU, och om dessa ramavtal 
omfattades av åtgärden i fråga, ska de 
upphandlande myndigheterna och 
upphandlande enheterna även inkludera, 
bland villkoren för kontraktet med den 
utvalda anbudsgivaren,
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(a) ett åtagande att inte lägga ut mer än 
30 % av kontraktets totala värde på 
ekonomiska aktörer med ursprung i ett 
tredjeland som omfattas av en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling,
(b) för kontrakt vars syfte omfattar 
leverans av varor, ett åtagande om att 
varor och/eller tjänster som tillhandahålls 
i samband med genomförandet av 
kontraktet och som har sitt ursprung i 
tredjelandet som omfattas av åtgärden i 
fråga inte utgör mer än 30 % av 
kontraktets totala värde under avtalets 
löptid, oavsett om varorna och/eller 
tjänsterna levereras eller tillhandahålls 
direkt av anbudsgivaren eller av en 
underleverantör,
(c) en skyldighet att på begäran 
tillhandahålla tillräckligt bevis 
motsvarande leden a och/eller b till den 
upphandlande myndigheten eller 
upphandlande enheten senast när 
genomförandet av kontraktet har 
slutförts,
(d) en proportionell avgift, om de 
åtaganden som avses i led a eller b inte 
uppfylls, på mellan 10 % och 30 % av 
kontraktets totala värde.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 c är det 
tillräckligt att styrka att mer än 70 % av 
kontraktets totala värde har sitt ursprung 
i andra länder än det tredjeland som 
omfattas av åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling. Den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten 
ska begära bevis om det finns rimliga 
indikationer på bristande efterlevnad av 
punkt 1 a och/eller 1 b eller om kontraktet 
tilldelas en grupp av ekonomiska aktörer 
som består av en juridisk person med 
ursprung i landet som omfattas av en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling.
3. För anbud från autonoma små och 
medelstora företag, enligt definitionen i 
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kommissionens rekommendation 
2003/361/EG, med ursprung i unionen 
eller ett tredjeland med vilket unionen har 
ingått ett internationellt avtal om 
upphandling, ska kommissionen och 
medlemsstaterna tillhandahålla riktlinjer 
för bästa praxis för att stödja små och 
medelstora företag i syfte att säkerställa 
denna förordnings effektivitet och att den 
genomförs på ett enhetligt sätt. Dessa 
riktlinjer ska i synnerhet beakta små och 
medelstora företags informationsbehov.
4. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska inkludera en 
hänvisning till de ytterligare villkor som 
fastställs i denna artikel i handlingarna 
för upphandlingsförfaranden som 
omfattas av en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 438
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
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ytterligare avtalsförpliktelser för den 

utvalda anbudsgivaren
1. När det gäller 
upphandlingsförfaranden för vilka en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling är tillämplig, 
samt kontrakt som tilldelas på grundval 
av ett ramavtal där det uppskattade värdet 
av dessa kontrakt är lika med eller högre 
än de värden som anges i artikel 8 i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 4 i direktiv 
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2014/24/EU respektive artikel 15 i direktiv 
2014/25/EU, och om dessa ramavtal 
omfattades av åtgärden i fråga, ska de 
upphandlande myndigheterna och 
upphandlande enheterna även inkludera, 
bland villkoren för kontraktet med den 
utvalda anbudsgivaren,
(a) ett åtagande att inte lägga ut mer än 
30 % av kontraktets totala värde på 
ekonomiska aktörer med ursprung i ett 
tredjeland som omfattas av en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling,
(b) för kontrakt vars syfte omfattar 
leverans av varor, ett åtagande om att 
varor som levereras och/eller tjänster som 
tillhandahålls i samband med 
genomförandet av kontraktet och som har 
sitt ursprung i tredjelandet som omfattas 
av åtgärden i fråga inte utgör mer än 30 
% av kontraktets totala värde under 
avtalets löptid, oavsett om varorna 
och/eller tjänsterna levereras eller 
tillhandahålls direkt av anbudsgivaren 
eller av en underleverantör,
(c) en skyldighet att på begäran 
tillhandahålla tillräckligt bevis 
motsvarande leden a och/eller b till den 
upphandlande myndigheten eller 
upphandlande enheten senast när 
genomförandet av kontraktet har 
slutförts,
(d) en proportionell avgift, om de 
åtaganden som avses i led a eller b inte 
uppfylls, på mellan 10 % och 30 % av 
kontraktets totala värde.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 c är det 
tillräckligt att styrka att mer än 70 % av 
kontraktets totala värde har sitt ursprung 
i andra länder än det tredjeland som 
omfattas av åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling. Den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten 
ska begära bevis om det finns rimliga 
indikationer på bristande efterlevnad av 
punkt 1 a eller b eller om kontraktet 
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tilldelas en grupp av ekonomiska aktörer 
som består av en juridisk person med 
ursprung i det land som omfattas av en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling.
3. För anbud från autonoma små och 
medelstora företag, enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG, med ursprung i unionen 
eller ett tredjeland med vilket unionen har 
ingått ett internationellt avtal om 
upphandling, ska kommissionen och 
medlemsstaterna tillhandahålla riktlinjer 
för bästa praxis för att säkerställa denna 
förordnings effektivitet och att den 
genomförs på ett enhetligt sätt. Dessa 
riktlinjer ska i synnerhet beakta små och 
medelstora företags informationsbehov.
4. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska inkludera en 
hänvisning till de ytterligare villkor som 
fastställs i denna artikel i handlingarna 
för upphandlingsförfaranden som 
omfattas av en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 439
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ytterligare avtalsförpliktelser för den 

utvalda anbudsgivaren
1. När det gäller 
upphandlingsförfaranden för vilka en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling är tillämplig, 
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samt kontrakt som tilldelas på grundval 
av ett ramavtal där det uppskattade värdet 
av dessa kontrakt är lika med eller högre 
än de värden som anges i artikel 8 i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 4 i direktiv 
2014/24/EU respektive artikel 15 i direktiv 
2014/25/EU, och om dessa ramavtal 
omfattades av åtgärden i fråga, ska de 
upphandlande myndigheterna och 
upphandlande enheterna även inkludera, 
bland villkoren för kontraktet med den 
utvalda anbudsgivaren,
(a) ett åtagande att inte lägga ut mer än 
25 % av kontraktets totala värde på 
ekonomiska aktörer med ursprung i ett 
tredjeland som omfattas av en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling,
(b) för kontrakt vars syfte omfattar 
leverans av varor, ett åtagande om att 
varor och/eller tjänster som tillhandahålls 
i samband med genomförandet av 
kontraktet och som har sitt ursprung i 
tredjelandet som omfattas av åtgärden i 
fråga inte utgör mer än 25 % av 
kontraktets totala värde under avtalets 
löptid, oavsett om varorna och/eller 
tjänsterna levereras eller tillhandahålls 
direkt av anbudsgivaren eller av en 
underleverantör,
(c) en skyldighet att på begäran 
tillhandahålla tillräckligt bevis 
motsvarande leden a och/eller b till den 
upphandlande myndigheten eller 
upphandlande enheten senast när 
genomförandet av kontraktet har 
slutförts,
(d) en proportionell avgift, om de 
åtaganden som avses i led a eller b inte 
uppfylls, på 25 % av kontraktets totala 
värde.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 c är det 
tillräckligt att styrka att mer än 75 % av 
kontraktets totala värde har sitt ursprung 
i andra länder än det tredjeland som 
omfattas av åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
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upphandling. Den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten 
ska begära bevis om det finns rimliga 
indikationer på bristande efterlevnad av 
punkt 1 a och/eller 1 b eller om kontraktet 
tilldelas en grupp av ekonomiska aktörer 
som består av en juridisk person med 
ursprung i landet som omfattas av en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling.
3. En hänvisning till de ytterligare villkor 
som föreskrivs i denna artikel ska 
inkluderas av upphandlande myndigheter 
och upphandlande enheter i de dokument 
för upphandlingsförfaranden som en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling är tillämplig 
för.

Or. en

Ändringsförslag 440
Enikő Győri, László Trócsányi

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ytterligare avtalsförpliktelser för den 

utvalda anbudsgivaren
1. När det gäller 
upphandlingsförfaranden för vilka en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling är tillämplig, 
samt kontrakt som tilldelas på grundval 
av ett ramavtal där det uppskattade värdet 
av dessa kontrakt är lika med eller högre 
än de värden som anges i artikel 8 i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 4 i direktiv 
2014/24/EU respektive artikel 15 i direktiv 
2014/25/EU, och om dessa ramavtal 
omfattades av åtgärden i fråga, ska de 
upphandlande myndigheterna och 
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upphandlande enheterna även inkludera, 
bland villkoren för kontraktet med den 
utvalda anbudsgivaren,
(a) ett åtagande att inte lägga ut mer än 
50 % av kontraktets totala värde på 
ekonomiska aktörer med ursprung i ett 
tredjeland som omfattas av en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling,
(b) för kontrakt vars syfte omfattar 
leverans av varor, ett åtagande om att 
varor som levereras och/eller tjänster som 
tillhandahålls i samband med 
genomförandet av kontraktet och som har 
sitt ursprung i ett tredjeland som omfattas 
av åtgärden i fråga inte utgör mer än 50 
% av kontraktets totala värde under 
avtalets löptid, oavsett om varorna 
och/eller tjänsterna levereras eller 
tillhandahålls direkt av anbudsgivaren 
eller av en underleverantör,
(c) en skyldighet att på begäran 
tillhandahålla tillräckligt bevis 
motsvarande leden a och/eller b till den 
upphandlande myndigheten eller 
upphandlande enheten senast när 
genomförandet av kontraktet har 
slutförts,
(d) en proportionell avgift, om de 
åtaganden som avses i led a eller b inte 
uppfylls, på mellan 10 % och 30 % av 
kontraktets totala värde.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 c är det 
tillräckligt att styrka att mer än 50 % av 
kontraktets totala värde har sitt ursprung 
i andra länder än det tredjeland som 
omfattas av åtgärden inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling. Den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten 
ska begära bevis om det finns rimliga 
indikationer på bristande efterlevnad av 
punkt 1 a eller b eller om kontraktet 
tilldelas en grupp av ekonomiska aktörer 
som består av en juridisk person med 
ursprung i ett tredjeland som omfattas av 
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en åtgärd inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling.
3. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska inkludera en 
hänvisning till de ytterligare villkor som 
fastställs i denna artikel i handlingarna 
för upphandlingsförfaranden som 
omfattas av en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 441
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Återkallande eller tillfälligt upphävande 

av prisanpassnings åtgärder
1. Kommissionenfår besluta, genom en 
genomförandeakt, att återkalla 
prisanpassningsåtgärden eller tillfälligt 
upphäva tillämpningen av den, om det 
berörda landet vidtar tillfredsställande 
avhjälpande eller korrigerande åtgärder.
Om de avhjälpande eller korrigerande 
åtgärder som det berörda tredjelandet 
vidtagit upphävs, avbryts eller genomförs 
på ett felaktigt sätt, får kommissionen 
återuppta tillämpningen av 
prisanpassningsåtgärden när som helst 
genom en genomförandeakt.
2. Kommissionen ska offentliggöra sina 
slutsatser om de avhjälpande eller 
korrigerande åtgärder som det berörda 
tredjelandet vidtagit.
3. De genomförandeakter som avses i 
denna artikel ska antas i enlighet med det 
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granskningsförfarande som avses i artikel 
14(2).

Or. en

Ändringsförslag 442
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Återkallande eller tillfälligt upphävande 

av prisanpassnings åtgärder
1. Kommissionenfår besluta, genom en 
genomförandeakt, att återkalla 
prisanpassningsåtgärden eller tillfälligt 
upphäva tillämpningen av den, om det 
berörda landet vidtar tillfredsställande 
avhjälpande eller korrigerande åtgärder.
Om de avhjälpande eller korrigerande 
åtgärder som det berörda tredjelandet 
vidtagit upphävs, avbryts eller genomförs 
på ett felaktigt sätt, får kommissionen 
återuppta tillämpningen av 
prisanpassningsåtgärden när som helst 
genom en genomförandeakt.
2. Kommissionen ska offentliggöra sina 
slutsatser om de avhjälpande eller 
korrigerande åtgärder som det berörda 
tredjelandet vidtagit.
3. De genomförandeakter som avses i 
denna artikel ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14(2).

Or. en

Ändringsförslag 443
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Återkallande eller tillfälligt upphävande 

av prisanpassnings åtgärder
1. Kommissionenfår besluta, genom en 
genomförandeakt, att återkalla 
prisanpassningsåtgärden eller tillfälligt 
upphäva tillämpningen av den, om det 
berörda landet vidtar tillfredsställande 
avhjälpande eller korrigerande åtgärder.
Om de avhjälpande eller korrigerande 
åtgärder som det berörda tredjelandet 
vidtagit upphävs, avbryts eller genomförs 
på ett felaktigt sätt, får kommissionen 
återuppta tillämpningen av 
prisanpassningsåtgärden när som helst 
genom en genomförandeakt.
2. Kommissionen ska offentliggöra sina 
slutsatser om de avhjälpande eller 
korrigerande åtgärder som det berörda 
tredjelandet vidtagit.
3. De genomförandeakter som avses i 
denna artikel ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14(2).

Or. en

Ändringsförslag 444
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Återkallande eller tillfälligt upphävande 

av prisanpassnings åtgärder
1. Kommissionenfår besluta, genom en 
genomförandeakt, att återkalla 
prisanpassningsåtgärden eller tillfälligt 
upphäva tillämpningen av den, om det 
berörda landet vidtar tillfredsställande 
avhjälpande eller korrigerande åtgärder.
Om de avhjälpande eller korrigerande 
åtgärder som det berörda tredjelandet 
vidtagit upphävs, avbryts eller genomförs 
på ett felaktigt sätt, får kommissionen 
återuppta tillämpningen av 
prisanpassningsåtgärden när som helst 
genom en genomförandeakt.
2. Kommissionen ska offentliggöra sina 
slutsatser om de avhjälpande eller 
korrigerande åtgärder som det berörda 
tredjelandet vidtagit.
3. De genomförandeakter som avses i 
denna artikel ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14(2).

Or. en

Ändringsförslag 445
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Återkallande eller tillfälligt upphävande av 
prisanpassningsåtgärder

Återkallande eller tillfälligt upphävande av 
åtgärder inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling

Or. en



PE699.065v01-00 96/135 AM\1241361SV.docx

SV

Ändringsförslag 446
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får besluta, genom en 
genomförandeakt, att återkalla 
prisanpassningsåtgärden eller tillfälligt 
upphäva tillämpningen av den, om det 
berörda landet vidtar tillfredsställande 
avhjälpande eller korrigerande åtgärder.

Kommissionen får besluta, genom en 
genomförandeakt, att återkalla åtgärden 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling eller tillfälligt 
upphäva tillämpningen av den, om det 
berörda landet vidtar tillfredsställande 
avhjälpande eller korrigerande åtgärder 
eller tar på sig seriösa förpliktelser att 
avsluta den aktuella åtgärden eller 
metoden.

Or. en

Ändringsförslag 447
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de avhjälpande eller korrigerande 
åtgärder som det berörda tredjelandet 
vidtagit upphävs, avbryts eller genomförs 
på ett felaktigt sätt, får kommissionen 
återuppta tillämpningen av 
prisanpassningsåtgärden när som helst 
genom en genomförandeakt.

Om de avhjälpande eller korrigerande 
åtgärder som det berörda tredjelandet 
vidtagit upphävs, avbryts eller genomförs 
på ett felaktigt sätt, får kommissionen 
återuppta tillämpningen av åtgärden inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling när som helst genom en 
genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 448
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 449
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 450
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 451
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 452
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpning av prisanpassningsåtgärder Tillämpning av åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling

Or. en

Ändringsförslag 453
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som anges på den 
förteckning som antagits enligt artikel 9 
ska tillämpa prisanpassningsåtgärder på 
följande:

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter som anges på den 
förteckning som antagits enligt artikel 9 
ska tillämpa åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling på följande:

Or. en

Ändringsförslag 454
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) anbud som innefattar obearbetade 
slutprodukter för vilka kostnaden för de 
beståndsdelar som utvinns, produceras 
eller tillverkas i Europeiska unionen 
utgör mindre än 55 % av den totala 
kostnaden för beståndsdelarna,

Or. fr

Ändringsförslag 455
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) anbud som lämnas av ekonomiska 
aktörer med ursprung i tredjeländer som 
är part i avtalet om offentlig upphandling 
eller tredjeländer som har tillgripit 
extraterritoriella sanktioner mot alla EU-
företag eller EU-medlemsstater,

Or. fr

Ändringsförslag 456
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) anbud som innefattar varor och tjänster 
med ursprung i det berörda tredjelandet, 
där värdet av dessa varor och tjänster utgör 
mer än 50 % av anbudets totala värde.

(b) anbud som innefattar varor och tjänster 
med ursprung i det berörda tredjelandet, 
där värdet av dessa varor och tjänster utgör 
mer än 30 % av anbudets totala värde.

Or. fr
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Ändringsförslag 457
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får inte tillämpa 
prisanpassningsåtgärder på anbud som 
avses i led a,om anbudsgivarna kan visa att 
mindre än 50 % av det totala värdet av 
deras anbud utgörs av varor och tjänster 
med ursprung i det berörda tredjelandet.

Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får inte tillämpa 
prisanpassningsåtgärder på anbud som 
avses i led a,om anbudsgivarna kan visa att 
mindre än 30 % av det totala värdet av 
deras anbud utgörs av varor och tjänster 
med ursprung i det berörda tredjelandet.

Or. fr

Ändringsförslag 458
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prisanpassningsåtgärden ska tillämpas 
endast för utvärdering och rangordning 
av priskomponenten i anbuden. Den ska 
inte påverka det pris som ska betalas 
enligt det kontrakt som ingås med den 
utvalda anbudsgivaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 459
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter genomför ett 

2. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska inte genomföra 
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upphandlingsförfarande eller ett 
koncessionsförfarande som är föremål för 
en prisanpassningsåtgärd ska de 
inkludera den informationen i det 
meddelande om upphandling som de 
offentliggör i enlighet med artikel 49 i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 69 i 
direktiv 2014/25/EU eller i det 
koncessionsmeddelande som de 
offentliggör i enlighet med artikel 31 i 
direktiv 2014/23/EU. Kommissionen får 
anta genomförandeakter i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 14.3 som anpassar 
standardformulären för meddelanden om 
upphandling eller för 
koncessionsmeddelanden som antagits 
enligt direktiven 2014/23/EU, 2014/24/EU 
och 2014/25/EU.

ett upphandlingsförfarande eller ett 
koncessionsförfarande som är föremål för 
en åtgärd inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 460
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska underrätta 
anbudsgivare vars anbud förkastatsom 
tilldelningen av ett kontrakt eller en 
koncession på grundval av tillämpningen 
av en prisanpassningsåtgärd som antagits 
eller återupptagits i enlighet med denna 
förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 461
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en prisanpassningsåtgärd tillämpas ska 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter kräva att 
anbudsgivare lämnar information om 
ursprunget för de varor och/eller tjänster 
som ingår i anbudet och om värdet av varor 
och tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, uttryckt som en procentandel 
av anbudets sammanlagda värde. De ska 
godta egna deklarationer från 
anbudsgivarna.

Om en prisanpassningsåtgärd tillämpas ska 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter kräva att 
anbudsgivare lämnar information om 
ursprunget för de varor och/eller tjänster 
som ingår i anbudet och om värdet av varor 
och tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, uttryckt som en procentandel 
av anbudets sammanlagda värde. De ska 
godta egna deklarationer från 
anbudsgivarna.

Om Europeiska unionen åtar sig att till 60 
% öppna sin marknad för offentlig 
upphandling för ett tredjeland får 
unionen vidta rättsliga åtgärder för att 
stänga tillträdet till resterande 40 % av sin 
marknad för offentlig upphandling för 
företag från detta land utan att inverka på 
internationella regler. 

Or. fr

Ändringsförslag 462
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en prisanpassningsåtgärd tillämpas 
ska upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter kräva att 
anbudsgivare lämnar information om 
ursprunget för de varor och/eller tjänster 
som ingår i anbudet och om värdet av varor 
och tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, uttryckt som en procentandel 
av anbudets sammanlagda värde. De ska 
godta egna deklarationer från 
anbudsgivarna.

Om åtgärder inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling tillämpas 
ska upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter kräva att 
anbudsgivare lämnar information om 
ursprunget för de varor och/eller tjänster 
som ingår i anbudet och om värdet av varor 
och tjänster med ursprung i det berörda 
tredjelandet, uttryckt som en procentandel 
av anbudets sammanlagda värde. De ska 
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godta egna deklarationer från 
anbudsgivarna.

Or. en

Ändringsförslag 463
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska vara uttryckligen förbjudet att 
göra tekniköverföring inom nationella 
strategiska sektorer till ett villkor för 
tillträde till tredjeländers marknader.

Or. fr

Ändringsförslag 464
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
för ID-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett förbud mot tillträde till marknader för 
offentlig upphandling ska utfärdas när en 
sektor befinner sig under press eller 
omöjliggör skapande av lokala 
arbetstillfällen på EU:s territorium eller 
på begäran av en stat för dennas egen del.

Or. fr

Ändringsförslag 465
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får undantagsvis 
besluta att i ett upphandlings- eller 
koncessionsförfarande lämna in en 
ansökan om att inte tillämpa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling, om

Or. en

Ändringsförslag 466
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får undantagsvis 
besluta att i ett upphandlingsförfarande 
inte tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling, om

Or. en

Ändringsförslag 467
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får besluta att i ett 
upphandlings- eller 

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får undantagsvis 
besluta att i ett upphandlingsförfarande 
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koncessionsförfarande inte tillämpa en 
prisanpassningsåtgärd, om

inte tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling, om

Or. en

Ändringsförslag 468
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får besluta att i ett 
upphandlingsförfarande inte tillämpa en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling, om

Or. en

Ändringsförslag 469
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter får besluta att i ett 
upphandlings- eller koncessionsförfarande 
inte tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling, om

Or. en

Ändringsförslag 470
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 471
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 472
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 473
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 474
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 475
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

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

Or. en

Ändringsförslag 476
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) det är motiverat av tvingande 
hänsyn till allmänintresset på området för 
allmän säkerhet eller folkhälsa,

Or. en

Ändringsförslag 477
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) endast ett anbud har tagits emot 
från en ekonomisk aktör med ursprung i 
det land som är föremål för en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling, eller

Or. en
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Ändringsförslag 478
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) det är motiverat av tvingande 
hänsyn till allmänintresset, eller

Or. en

Ändringsförslag 479
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) det är motiverat i nödsituationer, i 
förhållande till objektivt verifierbara 
situationer som rör allmän säkerhet, 
nödsituationer när det gäller folkhälsan 
eller om bästa miljöavtryck ska beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 480
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) det är motiverat av tvingande 
hänsyn till allmänintresset, allmän 
säkerhet eller nödsituationer när det 
gäller folkhälsan.
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Or. en

Ändringsförslag 481
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 482
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 483
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 484
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 485
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 69 i direktiv 
2014/24/EU och artikel 84 i direktiv 
2014/25/EU, på grundval av på förhand 
fastställda objektiva kriterier som bland 
annat tar hänsyn till det uppskattade 
kontraktsvärdet, skulle tillämpningen av 
denna åtgärd medföra en oproportionerligt 
stor ökning av kontraktets pris eller 
kostnader som skulle göra dess 
genomförande ekonomiskt olönsamt.

Or. en

Ändringsförslag 486
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet planerar att 
inte tillämpa en prisanpassningsåtgärd, 
ska den uppge detta i det meddelande om 
upphandling som den offentliggör i 
enlighet med artikel 49 i 
direktiv2014/24/EU eller artikel 69 i 
direktiv 2014/25/EU eller i 
koncessionsmeddelandet enligt artikel 31 i 
direktiv 2014/23/EU. Den ska anmäla 
detta till kommissionen inom tio 
kalenderdagar efter offentliggörandet av 
meddelandet om upphandling.

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet beslutar att 
inte tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska den, på ett sätt som 
beslutas av respektive medlemsstat, 
anmäla detta till kommissionen inom 
trettio kalenderdagar efter 
offentliggörandet av meddelandet om 
upphandling.

Kommissionen får invända mot att en 
sådan åtgärd inte tillämpas om 
meddelandet inte är tillräckligt motiverat. 
Om kommissionen har för avsikt att 
invända mot att en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling inte tillämpas ska den 
underrätta den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten 
inom ovannämnda tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 487
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet planerar att 
inte tillämpa en prisanpassningsåtgärd, 
ska den uppge detta i det meddelande om 
upphandling som den offentliggör i 
enlighet med artikel 49 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 69 i direktiv 

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet beslutar att 
lämna in en begäran om att inte tillämpa 
en åtgärd inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling, ska den 
meddela kommissionen senast trettio 
kalenderdagar innan kontraktet tilldelas. 
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2014/25/EU eller i 
koncessionsmeddelandet enligt artikel 31 i 
direktiv 2014/23/EU. Den ska anmäla 
detta till kommissionen inom tio 
kalenderdagar efter offentliggörandet av 
meddelandet om upphandling.

Kommissionen får godkänna ett undantag 
om det uppfyller kraven i punkt 1. 
Kommissionen ska säkerställa att 
undantag genomförs på ett enhetligt sätt. 
Kommissionen ska avslå en begäran om 
ett undantag från att tillämpa en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling om begäran 
inte uppfyller kraven i punkt 1. Om 
kommissionen har för avsikt att avslå en 
begäran om ett undantag från 
tillämpningen av en åtgärd inom ramen 
för instrumentet för internationell 
upphandling inte tillämpas ska den 
underrätta den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten 
inom ovannämnda tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 488
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet planerar att 
inte tillämpa en prisanpassningsåtgärd, 
ska den uppge detta i det meddelande om 
upphandling som den offentliggör i 
enlighet med artikel 49 i 
direktiv2014/24/EU eller artikel 69 i 
direktiv 2014/25/EU eller i 
koncessionsmeddelandet enligt artikel 31 i 
direktiv 2014/23/EU. Den ska anmäla 
detta till kommissionen inom tio 
kalenderdagar efter offentliggörandet av 
meddelandet om upphandling.

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet beslutar att 
inte tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska den, på ett sätt som 
beslutas av respektive medlemsstat, 
meddela kommissionen senast trettio 
kalenderdagar efter att kontraktet tilldelas.

Or. en
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Ändringsförslag 489
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet planerar att 
inte tillämpa en prisanpassnings åtgärd, 
ska den uppge detta i det meddelande om 
upphandling som den offentliggör i 
enlighet med artikel 49 i 
direktiv2014/24/EU eller artikel 69 i 
direktiv 2014/25/EU eller i 
koncessionsmeddelandet enligt artikel 31 i 
direktiv 2014/23/EU. Den ska anmäla 
detta till kommissionen inom tio 
kalenderdagar efter offentliggörandet av 
meddelandet om upphandling.

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet planerar att 
inte tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling, ska den anmäla detta till och 
samråda med kommissionen i god tid 
innan kontraktet tilldelas. Kommissionen 
ska underrätta den upphandlande 
myndigheten eller upphandlande enheten 
om sin inställning inom 20 dagar och får i 
motiverade fall begära ytterligare tio 
dagar för vidare samråd.

Or. en

Ändringsförslag 490
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet planerar att 
inte tillämpa en prisanpassningsåtgärd, 
ska den uppge detta i det meddelande om 
upphandling som den offentliggör i 
enlighet med artikel 49 i 
direktiv2014/24/EU eller artikel 69 i 
direktiv 2014/25/EU eller i 
koncessionsmeddelandet enligt artikel 31 i 
direktiv 2014/23/EU. Den ska anmäla detta 
till kommissionen inom tio kalenderdagar 
efter offentliggörandet av meddelandet om 
upphandling.

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



AM\1241361SV.docx 115/135 PE699.065v01-00

SV

efter offentliggörandet av meddelandet om 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 491
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet som vill åberopa ett 
undantag enligt punkt 1 måste ha 
kommissionens godkännande innan 
kontraktet tilldelas.

Or. en

Ändringsförslag 492
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anmälan ska innehålla följande 
uppgifter:

3. Anmälan ska innehålla uppgifter 
om ursprunget för de ekonomiska aktörer 
som har lämnat in ett anbud, en 
motivering till användningen av 
undantaget och, i tillämpliga fall, andra 
uppgifter som den upphandlande 
myndigheten eller den upphandlande 
enheten finner användbara.

Or. en
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Ändringsförslag 493
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anmälan ska innehålla följande 
uppgifter:

3. En upphandlande myndighets eller 
upphandlande enhets anmälan till 
kommissionen ska innehålla följande 
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 494
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anmälan ska innehålla följande 
uppgifter:

3. Begäran om ett undantag av en 
upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet ska innehålla 
följande uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 495
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den upphandlande myndighetens 
och/eller den upphandlande enhetens 
namn och kontaktuppgifter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 496
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av kontraktets 
ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 497
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av kontraktets 
ändamål.

(b) En exakt hänvisning till 
offentliggörandet av det berörda anbudet i 
Europeiska unionens officiella tidning 
(Tenders Electronic Daily).

Or. en

Ändringsförslag 498
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ursprunget för de ekonomiska 
aktörer, varor och/eller tjänster som ska 
tillåtas.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 499
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 500
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 501
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 502
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I tillämpliga fall, andra uppgifter 
som den upphandlande myndigheten 
och/eller den upphandlande enheten 
finner användbara.

utgår

Kommissionen får begära ytterligare 
uppgifter av den upphandlande 
myndigheten eller den upphandlande 
enheten.

Or. en

Ändringsförslag 503
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får begära ytterligare 
uppgifter av den upphandlande 
myndigheten eller den upphandlande 
enheten.

Kommissionen får begära ytterligare 
uppgifter av den berörda medlemsstaten.
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Or. en

Ändringsförslag 504
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en upphandlande myndighet eller en 
upphandlande enhet genomför ett 
förhandlat förfarande utan föregående 
meddelande om upphandling enligt 
artikel 2 i direktiv 2014/24/EU eller 
artikel 50 i direktiv 2014/25/EU och 
beslutar att inte tillämpa en 
prisanpassnings åtgärd, ska den uppge 
detta i det meddelande om 
kontraktstilldelning som den offentliggör i 
enlighet med artikel 50 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 70 i direktiv 
2014/25/EU eller i det meddelande om 
koncessionstilldelning som den 
offentliggör i enlighet med artikel 32 i 
direktiv 2014/23/EU och anmäla det till 
kommissionen inom tio kalenderdagar 
efter offentliggörandet av meddelandet 
om kontraktstilldelning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 505
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en upphandlande myndighet eller en 
upphandlande enhet genomför ett 
förhandlat förfarande utan föregående 

Om en upphandlande myndighet eller en 
upphandlande enhet genomför ett 
förhandlat förfarande utan föregående 
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meddelande om upphandling enligt artikel 
2 i direktiv 2014/24/EU eller artikel 50 i 
direktiv 2014/25/EU och beslutar att inte 
tillämpa en prisanpassnings åtgärd, ska 
den uppge detta i det meddelande om 
kontraktstilldelning som den offentliggör i 
enlighet med artikel 50 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 70 i direktiv 
2014/25/EU eller i det meddelande om 
koncessionstilldelning som den 
offentliggör i enlighet med artikel 32 i 
direktiv 2014/23/EU och anmäla det till 
kommissionen inom tio kalenderdagar efter 
offentliggörandet av meddelandet om 
kontraktstilldelning.

meddelande om upphandling enligt artikel 
2 i direktiv 2014/24/EU eller artikel 50 i 
direktiv 2014/25/EU och beslutar att inte 
tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling, ska den uppge detta i det 
meddelande om kontraktstilldelning som 
den offentliggör i enlighet med artikel 50 i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 70 i 
direktiv 2014/25/EU eller i det meddelande 
om koncessionstilldelning som den 
offentliggör i enlighet med artikel 32 i 
direktiv 2014/23/EU och anmäla det till 
kommissionen inom tio kalenderdagar efter 
offentliggörandet av meddelandet om 
kontraktstilldelning.

Or. en

Ändringsförslag 506
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en upphandlande myndighet eller en 
upphandlande enhet genomför ett 
förhandlat förfarande utan föregående 
meddelande om upphandling enligt artikel 
2 i direktiv 2014/24/EU eller artikel 50 i 
direktiv 2014/25/EU och beslutar att inte 
tillämpa en prisanpassnings åtgärd, ska 
den uppge detta i det meddelande om 
kontraktstilldelning som den offentliggör i 
enlighet med artikel 50 i direktiv 
2014/24/EU eller artikel 70 i direktiv 
2014/25/EU eller i det meddelande om 
koncessionstilldelning som den 
offentliggör i enlighet med artikel 32 i 
direktiv 2014/23/EU och anmäla det till 
kommissionen inom tio kalenderdagar efter 
offentliggörandet av meddelandet om 
kontraktstilldelning.

Om en upphandlande myndighet eller en 
upphandlande enhet genomför ett 
förhandlat förfarande utan föregående 
meddelande om upphandling enligt artikel 
2 i direktiv 2014/24/EU eller artikel 50 i 
direktiv 2014/25/EU och beslutar att inte 
tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling, ska den uppge detta i det 
meddelande om kontraktstilldelning som 
den offentliggör i enlighet med artikel 50 i 
direktiv 2014/24/EU eller artikel 70 i 
direktiv 2014/25/EU eller i det meddelande 
om koncessionstilldelning som den 
offentliggör i enlighet med artikel 32 i 
direktiv 2014/23/EU och anmäla det till 
kommissionen inom tio kalenderdagar efter 
offentliggörandet av meddelandet om 
kontraktstilldelning.
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Or. en

Ändringsförslag 507
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den upphandlande myndighetens 
eller den upphandlande enhetens namn 
och kontaktuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 508
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av kontraktets eller 
koncessionens ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 509
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De ekonomiska aktörernas 
ursprung och varorna och/eller tjänsterna 
som ska tillåtas.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 510
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En motivering till att undantaget 
tillgrips.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 511
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I tillämpliga fall, andra uppgifter 
som den upphandlande myndigheten eller 
den upphandlande enheten finner 
användbara.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 512
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpning Rättsmedel
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Or. en

Ändringsförslag 513
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpning Rättsmedel

Or. en

Ändringsförslag 514
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter felaktigt 
tillämpar undantagen enligt artikel 12, får 
kommissionen tillämpa 
korrigeringsmekanismen enligt artikel 3 i 
direktiv 89/665/EEG29 eller artikel 8 i 
direktiv 92/13/EEG30.

utgår

_________________
29 Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 
december 1989 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).
30 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-, 
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transport- och 
telekommunikationssektorerna (EGT L 
76, 23.3.1992, s. 14).

Or. en

Ändringsförslag 515
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 516
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 517
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 518
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Rättsmedel

För att säkerställa rättsligt skydd för 
ekonomiska aktörer som har eller har 
haft intresse av att erhålla ett visst 
kontrakt som omfattas av denna 
förordning ska rådets direktiv 
89/665/EEG och rådets direktiv 
92/13/EEG tillämpas i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 519
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Resurser

Kommissionen ska säkerställa att 
tillräckliga resurser avsätts för 
genomförandet och verkställandet av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 520
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Sekretess

1. Uppgifter som tas emot enligt denna 
förordning får endast användas för de 
ändamål för vilka de begärdes.
2. Kommissionen, rådet, 
Europaparlamentet, medlemsstaterna och 
deras tjänstemän får inte avslöja 
konfidentiella uppgifter som lämnats i 
enlighet med denna förordning, utan 
uttryckligt tillstånd från uppgiftlämnaren.
3. Uppgiftslämnaren får begära att 
lämnade uppgifter ska behandlas 
konfidentiellt. Begäran om konfidentiell 
behandling ska åtföljas av en ej 
konfidentiell sammanfattning av 
uppgifterna eller motivering till att 
uppgifterna inte kan sammanfattas.
4. Uppgifterna får lämnas utan avseende, 
om en begäran om konfidentiell 
behandling inte är befogad och 
uppgiftslämnaren är ovillig att 
offentliggöra uppgifterna eller att 
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godkänna att de redovisas i allmänt 
hållen eller sammanfattad form.
5. Punkterna 1–4 får inte förhindra att 
unionens myndigheter offentliggör 
allmän information. Sådana meddelanden 
ska beakta de berörda parternas 
berättigade intresse av att deras 
affärshemligheter inte röjs.

Or. en

Ändringsförslag 521
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Sekretess

1. Uppgifter som tas emot enligt denna 
förordning får endast användas för de 
ändamål för vilka de begärdes.
2. Kommissionen, rådet, 
Europaparlamentet, medlemsstaterna och 
deras tjänstemän får inte avslöja 
konfidentiella uppgifter som lämnats i 
enlighet med denna förordning, utan 
uttryckligt tillstånd från uppgiftlämnaren.
3. Uppgiftslämnaren får begära att 
lämnade uppgifter ska behandlas 
konfidentiellt. Begäran om konfidentiell 
behandling ska åtföljas av en ej 
konfidentiell sammanfattning av 
uppgifterna eller motivering till att 
uppgifterna inte kan sammanfattas.
4. Uppgifterna får lämnas utan avseende, 
om en begäran om konfidentiell 
behandling inte är befogad och 
uppgiftslämnaren är ovillig att 
offentliggöra uppgifterna eller att 
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godkänna att de redovisas i allmänt 
hållen eller sammanfattad form.
5. Punkterna 1–4 får inte förhindra att 
unionens myndigheter offentliggör 
allmän information. Sådana meddelanden 
ska beakta de berörda parternas 
berättigade intresse av att deras 
affärshemligheter inte röjs.

Or. en

Ändringsförslag 522
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Sekretess

1. Uppgifter som tas emot enligt denna 
förordning får endast användas för de 
ändamål för vilka de begärdes.
2. Kommissionen, rådet, 
Europaparlamentet, medlemsstaterna och 
deras tjänstemän får inte avslöja 
konfidentiella uppgifter som lämnats i 
enlighet med denna förordning, utan 
uttryckligt tillstånd från uppgiftlämnaren.
3. Uppgiftslämnaren får begära att 
lämnade uppgifter ska behandlas 
konfidentiellt. Begäran om konfidentiell 
behandling ska åtföljas av en ej 
konfidentiell sammanfattning av 
uppgifterna eller motivering till att 
uppgifterna inte kan sammanfattas.
4. Uppgifterna får lämnas utan avseende, 
om en begäran om konfidentiell 
behandling inte är befogad och 
uppgiftslämnaren är ovillig att 
offentliggöra uppgifterna eller att 
godkänna att de redovisas i allmänt 
hållen eller sammanfattad form.
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5. Punkterna 1–4 får inte förhindra att 
unionens myndigheter offentliggör 
allmän information. Sådana meddelanden 
ska beakta de berörda parternas 
berättigade intresse av att deras 
affärshemligheter inte röjs.

Or. en

Ändringsförslag 523
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2018 och minst 
vart tredje år därefter, ska kommissionen 
lämna en rapport till Europaparlamentet 
och rådet om tillämpningen av denna 
förordning och om de framsteg som gjorts i 
internationella förhandlingar när det gäller 
unionens ekonomiska aktörers tillträde till 
förfaranden för tilldelning av offentliga 
kontrakt eller koncessioner i tredjeländer 
enligt denna förordning. Medlemsstaterna 
ska på begäran lämna nödvändiga 
upplysningar till kommissionen.

Tre år efter ikraftträdandet av denna 
förordning och minst vart tredje år 
därefter, ska kommissionen lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av denna förordning och 
om de framsteg som gjorts i internationella 
förhandlingar när det gäller unionens 
ekonomiska aktörers tillträde till 
upphandlings- och 
koncessionsmarknader i tredjeländer 
enligt denna förordning. Medlemsstaterna 
ska vid tillämpningen av en åtgärd inom 
ramen för instrumentet för internationell 
upphandling upplysa kommissionen om 
tillämpningen av åtgärder enligt denna 
förordning, inbegripet vad gäller antalet 
upphandlingsförfaranden på central och 
lägre nivå där en viss åtgärd inom ramen 
för instrumentet för internationell 
upphandling tillämpades, antalet anbud 
som mottagits från tredjeländer som 
omfattas av åtgärden i fråga samt fall där 
ett särskilt undantag från åtgärden 
tillämpades.

Or. en
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Ändringsförslag 524
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2018 och minst 
vart tredje år därefter, ska kommissionen 
lämna en rapport till Europaparlamentet 
och rådet om tillämpningen av denna 
förordning och om de framsteg som gjorts i 
internationella förhandlingar när det gäller 
unionens ekonomiska aktörers tillträde till 
förfaranden för tilldelning av offentliga 
kontrakt eller koncessioner i tredjeländer 
enligt denna förordning. Medlemsstaterna 
ska på begäran lämna nödvändiga 
upplysningar till kommissionen.

Två år efter det att denna förordning har 
trätt i kraft, och vartannat år därefter, ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning och om 
de framsteg som gjorts i internationella 
förhandlingar när det gäller unionens 
ekonomiska aktörers tillträde till 
förfaranden för tilldelning av offentliga 
kontrakt eller koncessioner på 
upphandlings- och 
koncessionsmarknader i tredjeländer 
enligt denna förordning. Medlemsstaterna 
ska på begäran lämna nödvändiga 
upplysningar till kommissionen om 
tillämpningen av åtgärder enligt denna 
förordning, inbegripet vad gäller antalet 
upphandlingsförfaranden på central och 
lägre nivå där en viss åtgärd inom ramen 
för instrumentet för internationell 
upphandling tillämpades, antalet anbud 
som mottagits från tredjeländer som 
omfattas av åtgärden i fråga. Rapporten 
ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 525
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning och om 
de framsteg som gjorts i internationella 
förhandlingar när det gäller unionens 
ekonomiska aktörers tillträde till 
upphandlings- och 
koncessionsmarknader i tredjeländer 
enligt denna förordning. Medlemsstaterna 
ska på begäran lämna nödvändiga 
upplysningar till kommissionen om 
tillämpningen av åtgärder enligt denna 
förordning, inbegripet vad gäller antalet 
upphandlingsförfaranden på central och 
lägre nivå där en viss åtgärd inom ramen 
för instrumentet för internationell 
upphandling tillämpades, antalet anbud 
som mottagits från tredjeländer som 
omfattas av åtgärden i fråga samt fall där 
ett särskilt undantag från åtgärden 
tillämpades.

Or. en

Ändringsförslag 526
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Ändring av direktiv 2014/25/EU

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

Or. en

Ändringsförslag 527
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Ändring av direktiv 2014/25/EU

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

Or. en

Ändringsförslag 528
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändring av direktiv 2014/25/EU Upphävande

Or. en

Ändringsförslag 529
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Artiklarna 58 och 59 i direktiv 2004/17/EG 
ska utgå med verkan från och med den dag 
då denna förordning träder i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 530
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Utvärdering och översyn

Senast tre år efter ikraftträdandet av 
denna förordning och minst vart femte år 
därefter, ska kommissionen utvärdera och 
se över denna förordnings 
tillämpningsområde, funktion och 
effektivitet, med särskilt hänsyn till de 
tröskelvärden som avses i artikel 8a.3 och 
i syfte att anpassa dem efter EU:s 
upphandlingsdirektiv, den 
poänganpassning som avses i artikel 2.1 
ac och de undantag som avses i artikel 12, 
och rapportera sina resultat till 
Europaparlamentet och rådet.
Om det i rapporten rekommenderas att 
denna förordning ska ändras kan den 
åtföljas av ett lämpligt 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 531
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Översyn

Senast tre år efter antagandet av en 
genomförandeakt eller efter dagen för 
denna förordnings ikraftträdande, 
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beroende på vilket som inträffar tidigast, 
och därefter vart tredje år, ska 
kommissionen se över denna förordnings 
tillämpningsområde, funktion och 
effektivitet och rapportera sina slutsatser 
till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 532
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Översyn

Senast tre år efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande, och därefter 
vart tredje år, ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpningsområde, 
funktion och effektivitet och rapportera 
sina slutsatser till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en


