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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)
(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och 
tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och 
förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen 
till tredjeländers marknader för offentlig upphandling
(COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0124) och kommissionens ändrade förslag (COM(2016)0034),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag till 
parlamentet (C9-0018/2016),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 59 och 60 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0454/2013),

– med beaktande av ordförandekonferensens beslut av den 16 oktober 2019 om 
oavslutade ärenden från den åttonde valperioden,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

– med beaktande av det andra betänkandet från utskottet för internationell handel 
(A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titel
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

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

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

unionens och dess handelspartners 
internationella upphandlingsmarknader, i 
en anda av ömsesidighet och gemensam 
nytta.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ ______________________
4 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 654/2014 av den 15 
maj 2014 om utövande av unionens 
rättigheter vid tillämpning och 
genomdrivande av internationella 
handelsregler och om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 3286/94 om 

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

fastställande av gemenskapsförfaranden på 
den gemensamma handelspolitikens 
område i syfte att säkerställa 
gemenskapens rättigheter enligt 
internationella handelsregler, särskilt regler 
som fastställts av 
Världshandelsorganisationen (WTO) (EUT 
L 189, 27.6.2014, s. 50).

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) En ändamålsenlig tillämpning av 
åtgärder som antas enligt denna 
förordning i syfte att förbättra tillträdet för 
unionens ekonomiska aktörer till vissa 
tredjeländers upphandlingsmarknader och 
koncessionsmarknader kräver en tydlig 
uppsättning ursprungsregler för 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En varas ursprung bör fastställas i (13) En varas ursprung bör fastställas i 
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enlighet med artiklarna 22–26 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/19925.

enlighet med artiklarna 59–62 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 952/20135.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) En tjänsts ursprung bör fastställas 
med utgångspunkt från var den fysiska 
eller juridiska person som tillhandahåller 
den har sitt ursprung. En juridisk persons 
ursprung bör anses vara det land enligt 
vars lagstiftning den juridiska personen 
har bildats eller organiserats och inom 
vars territorium den juridiska personen 
har faktisk affärsverksamhet. Kriteriet för 
faktisk affärsverksamhet bör inte göra det 
möjligt att kringgå eventuella åtgärder 
som vidtas enligt denna förordning genom 
att skapa brevlådeföretag. Termen 
”betydande affärsverksamhet” är ett 
begrepp som används i WTO:s allmänna 
tjänstehandelsavtal. I unionsrätten är det 
likvärdigt med termen ”faktisk och 
fortlöpande anknytning till ekonomin” 
och nära kopplat till etableringsrätten 
enligt artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Kommissionen offentliggör regelbundet 
riktlinjer baserade på rättspraxis avseende 
etableringsrätten, bland annat avseende 
begreppet faktisk eller stabil och 
fortlöpande anknytning till ekonomin. I 
artikel 86 i direktiv 2014/25/EU hänvisas 
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även till begreppet ”direkt och faktisk 
koppling till ekonomin”, vilket är 
likvärdigt med begreppet ”betydande 
affärsverksamhet”.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av unionens 
övergripande politiska mål att främja den 
ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer 
och deras integration i den globala 
värdekedjan, vilket utgör grunden för 
unionens upprättande av ett allmänt 
preferenssystem enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/20126, bör denna 
förordning inte tillämpas för 
anbudsförfaranden där mer än 50 % av 
anbudets totala värde utgörs av varor och 
tjänster som i enlighet med unionens 
regler om icke-förmånsberättigande 
ursprung har sitt ursprung i minst 
utvecklade länder som omfattas av 
ordningen ”Allt utom vapen” eller i 
utvecklingsländer som anses vara sårbara 
på grund av bristande diversifiering och 
otillräcklig integration i det 
internationella handelssystemet enligt 
bilagorna IV och VII till förordning (EU) 
nr 978/2012.

utgår

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

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) Kommissionen bör när som helst 
kunna inleda en utredning av restriktiva 
upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder som påstås ha införts 
eller förekomma i ett tredjeland, om den 
anser att en sådan utredning ligger i 
unionens intresse.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Fastställandet av huruvida en 
utredning ligger i unionens intresse bör 
grunda sig på en helhetsbedömning av 
alla de olika intressena, inbegripet de 
intressen som unionens industri, 
användare och konsumenter har. 
Kommissionen bör väga konsekvenserna 
av att inleda en utredning mot dess 
effekter, och de potentiella åtgärder som 
kan antas enligt denna förordning, i 
samband med unionens bredare intressen. 
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Det allmänna målet att öppna 
tredjelandsmarknader och förbättra 
möjligheterna för unionens ekonomiska 
aktörer att få tillgång till marknader bör 
beaktas. Målet att begränsa onödiga 
administrativa bördor för upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter 
samt ekonomiska aktörer bör också 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 23



PR\1237218SV.docx 17/64 PE695.192v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I syfte att förenkla upphandlande 
myndigheters eller upphandlande 
enheters tillämpning av en 

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

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(27) Det är av yttersta vikt att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter har tillgång till ett 
brett urval av högkvalitativa produkter, så 
att de kan tillgodose sina inköpsbehov till 
konkurrenskraftiga priser. Upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter bör 
därför ha möjlighet att undantagsvis inte 
tillämpa åtgärder inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling som begränsar tillgången till 
varor eller tjänster som inte omfattas, om 
det inte finns tillgång till varor eller tjänster 
från unionen och/eller varor eller tjänster 
som omfattas och som uppfyller den 
upphandlande myndighetens eller 
upphandlande enhetens krav, eller när en 
sådan åtgärd gäller tryggande av 
väsentliga behov rörande offentlig politik, 
exempelvis när det gäller hot mot den 
allmänna säkerheten eller folkhälsan. 
Tillämpningen av dessa undantag bör 
godkännas av kommissionen. De 
upphandlande myndigheterna och 
upphandlande enheterna bör underrätta 
kommissionen i god tid och på ett 
heltäckande sätt för att möjliggöra 
lämplig övervakning av genomförandet av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter felaktigt 
åsidosätter prisanpassnings åtgärder som 
begränsar tillgången till varor eller 
tjänster som inte omfattas, bör 

(28) Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter tillämpar 
åtgärderna inom ramen för instrumentet 
för internationell upphandling på ett 
felaktigt sätt, vilket inverkar negativt på 
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kommissionen kunna tillämpa 
korrrigeringsmekanismen i artikel 3 i 
rådets direktiv 89/665/EEG19 eller artikel 8 
i rådets direktiv 92/13/EEG20. Dessutom 
börkontrakt vara ogiltiga, om de ingåtts 
av upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter med en ekonomisk 
aktör som upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter i strid med 
prisanpassnings åtgärder som begränsar 
tillgången till varor och tjänster som inte 
omfattas.

möjligheterna att delta i 
upphandlingsförfarandet för ekonomiska 
aktörer med sådan rätt, bör rådets direktiv 
89/665/EEG och 92/13/EEG tillämpas. 
Den berörda ekonomiska aktören skulle 
därför kunna inleda ett 
omprövningsförfarande i enlighet med 
den nationella lagstiftning som genomför 
dessa direktiv om exempelvis en 
konkurrerande ekonomisk aktör borde ha 
uteslutits. Kommissionen bör även kunna 
tillämpa korrigeringsmekanismen i 
enlighet med artikel 3 i rådets direktiv 
89/665/EEG19 eller artikel 8 i rådets 
direktiv 92/13/EEG20.

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Granskningsförfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter vad gäller antagande, 
återkallande, tillfälligt upphävande eller 
återinförande av en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
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prisanpassningsåtgärd. upphandling och kommissionen bör 
biträdas av den kommitté som inrättats 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1843* 
(handelshinderförordningen). 
____________
* 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) 
(EUT L 272, 16.10.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 32
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(32) I enlighet med det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning9a och i syfte 
att bland annat minska de administrativa 
bördorna, särskilt för medlemsstaterna, 
bör kommissionen regelbundet se över 
denna förordnings omfattning, 
funktionssätt och effektivitet. 
Kommissionen bör rapportera om sin 
utvärdering till Europaparlamentet och 
rådet. Översynen kan följas upp med 
lämpliga lagstiftningsförslag.
___________________
9a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 41

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

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

Or. en

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 43

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
 Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
 Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
 Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
 Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 53

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

(h) små och medelstora företag: små 
och medelstora företag enligt definitionen 
i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG23.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ursprungsregler Fastställande av ursprung

Or. en
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En varas ursprung bör fastställas i 
enlighet med artiklarna 22–26 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/199224.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – 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 60

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – 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.

(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 
den juridiska personens ursprung 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 61

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2
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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 
ledamöterna i den juridiska personens 
förvaltningsorgan, styrelseorgan eller 
övervakande organ.

Or. en

Ändringsförslag 62

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 63

Förslag till förordning
 Artikel 3 – punkt 3 – stycke 4
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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 64

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 organ och minst en av 
dessa personer eller enheter har sitt 
ursprung i ett tredjeland vars ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster omfattas av en 
åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling ska den 
åtgärden även tillämpas på anbud från 
den gruppen. Detta ska inte gälla om 
dessa personers eller enheters deltagande 
i en grupp uppgår till mindre än 10 % av 
värdet av anbudet i fråga, såvida inte 
dessa personer eller enheter är 
nödvändiga för att uppfylla huvuddelen 
av minst ett av urvalskriterierna i ett 
upphandlingsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 65

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

3b. Upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter får när som helst 
under upphandlingsförfarandet begära att 
den ekonomiska aktören lämnar in, 
förtydligar eller kompletterar 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 66

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Vid tillämpning av de ytterligare 
avtalsförpliktelser för den utvalda 
anbudsgivaren som anges i artikel 9a ska 
en varas ursprung fastställas i enlighet 
med artiklarna 59–62 i förordning (EU) 
nr 952/2013, medan ursprunget för en 
tjänst ska fastställas på grundval av 
ursprunget för den ekonomiska aktör som 
tillhandahåller den.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
 Kapitel II
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel II utgår

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utredningar, samråd och 
prisanpassningsåtgärder

Utredningar, samrådsåtgärder och 
avtalsförpliktelser

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utredningar Utredningar och samråd

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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 

1. Om kommissionen anser det vara i 
unionens intresse, ska den på eget initiativ 
eller efter ett motiverat klagomål från en 
berörd unionspart eller en medlemsstat 
inleda en utredning om en påstådd åtgärd 
eller metod i ett tredjeland genom att 
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upphandlingsåtgärder eller 
upphandlingsmetoder. 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.

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 
information till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 71

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

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 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/184325 
(handelshinderförordningen).
______________________
25 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
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Ändringsförslag 72

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 
som 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 73

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.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
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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 75

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 76

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 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Ändringsförslag 79

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 
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. 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 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 
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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 fastställs i punkt 
6, besluta att begränsa tillträdet för 
aktörer, varor eller tjänster från 
tredjeländer till 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 2195/200226 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 
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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.
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 
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 
varaktighet med fem år, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
14.2.
________________________
26 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
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Ändringsförslag 80

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 81

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 
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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 10 % 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 10 
% 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 90 % 
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 
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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 
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 82

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Ändringsförslag 84

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 undantagsvis 
besluta att i ett upphandlingsförfarande 
inte tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling om

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
 Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 86

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) det endast förekommer anbud från 
ekonomiska aktörer med ursprung i ett 
tredjeland som omfattas av en åtgärd 
inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling, eller om 
endast sådana anbud uppfyller 
anbudsvillkoren, eller 

Or. en

Ändringsförslag 87

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) det är motiverat av tvingande 
hänsyn till allmänintresset,

Or. en

Ändringsförslag 88

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
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Ändringsförslag 89

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 direktiv 
2014/24/EU eller artikel 69 i direktiv 
2014/25/EU eller i 
koncessionsmeddelandet enligt artikel 31 i 
direktiv 2014/23/EU. Den ska anmäla 
detta till kommissionen inom tio 
kalenderdagar efter offentliggörandet av 
meddelandet om upphandling.

2. När en upphandlande myndighet 
eller en upphandlande enhet planerar att 
inte tillämpa en åtgärd inom ramen för 
instrumentet för internationell 
upphandling ska den, på ett sätt som 
beslutas av respektive medlemsstat, 
meddela kommissionen senast trettio 
dagar innan kontraktet tilldelas. 
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 90

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.

Or. en
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Ändringsförslag 91

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 92

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 93

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 avsikten att inte 
tillämpa åtgärderna bygger på, samt en 
detaljerad motivering till att undantaget 
tillgrips.

Or. en
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Ändringsförslag 94

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.

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

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Genomförande

1. Om upphandlande myndigheter 
eller upphandlande enheter felaktigt 
tillämpar undantagen enligt artikel 12, får 
kommissionen tillämpa 
korrigeringsmekanismen enligt artikel 3 i 
direktiv 89/665/EEG26 eller artikel 8 i 
direktiv 92/13/EEG27.
2. Kontrakt ska vara ogiltiga, om de 
ingåtts med en ekonomisk aktör i strid 
medprisanpassningsåtgärder som antagits 
eller återupptagits av kommissionen enligt 
denna förordning.
________________
26 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).
27 Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 
februari 1992 om samordning av lagar 
och andra författningar om 
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gemenskapsregler om 
upphandlingsförfaranden tillämpade av 
företag och verk inom vatten-, energi-, 
transport- och 
telekommunikationssektorerna (EGT L 
76, 23.3.1992, s. 14).

Or. en

Ändringsförslag 96

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 97

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för offentliga 
upphandlingskontrakt som inrättats 
genom rådets beslut 71/306/EEG och av 
den kommitté som inrättats genom artikel 7 
i rådets förordning (EU) 2015/1843 
(handelshinderförordningen)29. Dessa 
kommittéer ska vara kommittéer i den 
mening som avses i artikel 3 i förordning 

1. Kommissionen ska biträdas av den 
kommitté som inrättats genom artikel 7 i 
handelshinderförordningen. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) nr 
182/2011.



PR\1237218SV.docx 57/64 PE695.192v01-00

SV

(EU) nr 182/2011.

_______________________
29 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 98

Förslag till förordning
 Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt, 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas och den behöriga kommittén ska 
vara den kommitté som inrättats genom 
handelshindersförordningen.

2. När det hänvisas till denna punkt, 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
 Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om kommittén inte avger något 
yttrande ska kommissionen inte anta 
utkastet till genomförandeakt och artikel 
5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 
182/2011 ska tillämpas.
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Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Ändringsförslag 101

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 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



PR\1237218SV.docx 59/64 PE695.192v01-00

SV

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Översyn

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

Or. en
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MOTIVERING

I mars 2012 offentliggjorde kommissionen sitt lagstiftningsförslag om offentlig upphandling, 
Public procurement: access of third-country goods and services to the Union’s internal 
market and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the 
markets of third countries. Kommissionens mål var att stärka EU:s position i bilaterala 
handelsförhandlingar med tredjeländer om att öppna upp marknaderna för offentlig 
upphandling, eftersom många tredjeländer är motvilliga till att över huvud taget öppna sina 
upphandlingsmarknader för internationell konkurrens eller till att öppna sina marknader mer 
än vad de redan gjort. EU:s ekonomiska aktörer möts därför av restriktiva 
upphandlingsmetoder i många av unionens handelspartner. Huvudsyftet med kommissionens 
förslag var därför att förbättra de villkor på vilka EU-företag kan konkurrera om offentliga 
kontrakt i tredjeländer och att stärka EU:s position vid förhandlingar om tillträdesvillkor för 
varor, tjänster och leverantörer från EU till marknaderna för offentlig upphandling och 
därigenom sträva efter lika spelregler i samband med offentliga upphandlingsförfaranden.

Generellt sett utgör marknaderna för offentlig upphandling ett starkt offensivt intresse för EU 
i handelsförhandlingar med tredjeländer eftersom många EU-företag är mycket 
konkurrenskraftiga inom olika sektorer. Många tredjeländer drar sig för att öppna sina 
upphandlingsmarknader för EU-företag. Kommissionen har dessutom observerat att 
tredjeländer på senare år har vidtagit allt fler protektionistiska åtgärder, vilket i praktiken eller 
rättsligen begränsar tillträdet till deras respektive marknader för offentlig upphandling. Detta 
inbegriper protektionistiska krav, t.ex. tekniköverföringar som ett villkor för tilldelning av 
offentliga kontrakt eller krav på lokalt innehåll.

Hittills har EU endast haft begränsad framgång när det gäller att öppna upp marknaderna för 
offentlig upphandling genom handelsavtal. Endast ett fåtal länder har undertecknat avtalet om 
offentlig upphandling. Flera stora framväxande ekonomier, t.ex. Indien, Brasilien och Kina, 
visar inte något större intresse för att ansluta sig till avtalet om offentlig upphandling inom 
den närmaste framtiden. Trots omarbetningen av avtalet om offentlig upphandling innehåller 
det fortfarande olika undantag och omfattar inte systematiskt alla myndighetsnivåer. EU:s 
bilaterala frihandelsavtal med tredjeländer innehåller ofta även undantag för europeiska 
företags tillträde till marknaderna för offentlig upphandling. Med tanke på att EU:s marknader 
för offentlig upphandling till stor del är öppna för utländska anbudsgivare har det visat sig 
vara svårt för kommissionen att uppnå åtaganden från tredjeländers sida inom detta område i 
sina handelsförhandlingar.

För att skapa en hävstång för att öppna möjligheter till offentlig upphandling i tredjeländer 
förslog kommissionen i sitt förslag från 2012 en möjlighet att begränsa marknadstillträdet för 
tredjeländer som inte deltar i handelsförhandlingar med EU. Förslaget från 2012 innehöll ett 
decentraliserat och ett centraliserat förfarande för varor och tjänster som inte omfattas av 
åtaganden om marknadstillträde. Enligt det decentraliserade förfarandet kunde kommissionen 
godkänna att upphandlande myndigheter eller enheter utesluter anbud där värdet av icke 
omfattade varor och tjänster överstiger 50 % av det totala värdet av de varor och tjänster som 
ingår i anbudet om det saknas en väsentlig ömsesidighet i marknadsöppnandet mellan EU och 
det land som varorna och/eller tjänsterna har sitt ursprung i. I detta förslag med den 
centraliserade pelaren fastställdes dessutom en EU-mekanism för att ytterligare stärka EU:s 
position i internationella förhandlingar om marknadstillträde, baserat på 
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kommissionsutredningar, samråd med tredjeländer och vid behov införande av tillfälliga 
restriktiva åtgärder av kommissionen. Kommissionen ansåg att detta skulle ge tredjeländer ett 
incitament till att inleda förhandlingar om att öppna sina marknader för offentlig upphandling 
med EU.

Reaktionerna i rådet var blandade. Ett block av medlemsstater stödde förslaget och ett lika 
betydelsefullt block av medlemsstater såg inte något behov av åtgärder och avvisade idén 
eftersom instrumentet ansågs vara en protektionistisk åtgärd med negativa återverkningar för 
världshandeln (framför allt i form av möjliga vedergällningsåtgärder från starka tredjeländer). 
Rådet lyckades inte bryta detta dödläge och föra diskussionerna om förslaget framåt. Den 15 
januari 2014 antog Europaparlamentet 85 ändringsförslag till kommissionens förslag, dock 
utan att anta en lagstiftningsresolution och således utan att avsluta den första behandlingen. 
Med dessa ändringsförslag försökte parlamentet att bygga en bro mellan förslagets 
förespråkare och motståndare.

Viktiga inslag i parlamentets omröstning den 15 januari 2014 var följande:

– Införandet av en översynsklausul som gör det möjligt efter en tid att utvärdera om 
instrumentet bidrar till att öppna upp utländska upphandlingsmarknader eller bara leder 
till protektionism på EU:s upphandlingsmarknad.

– Undantagande av utvecklingsländer från förordningen.

– En bättre koppling mellan den decentraliserade och den centraliserade pelaren och 
således att åtgärder endast kan vidtas när kommissionen har inlett en utredning om 
påstådda restriktiva åtgärder.

– Förebyggande av fragmenteringen av den inre marknaden för offentlig upphandling.

Det italienska ordförandeskapet lade fram en kompromisstext under hösten 2014, som dock 
inte lyckades överbrygga klyftan mellan ståndpunkterna i rådet. Efter en policydebatt vid 
handelsministerrådet i november 2014 lade kommissionen fram ett reviderat förslag för att 
föra diskussionen framåt. Den 29 januari 2016 antog kommissionen sitt ändrade förslag till ett 
internationellt instrument för offentlig upphandling. INTA-utskottets samordnare beslutade 
den 27 februari 2017 att inkludera punkten på dagordningen igen vid ett av INTA:s 
nästkommande sammanträden i syfte att uppdatera förhandlingsmandatet genom att lägga 
fram ytterligare ändringsförslag för omröstning, eftersom det reviderade förslaget innehöll 
betydande ändringar.

Det ändrade förslaget innebar å ena sidan förbättringar på vissa centrala punkter, såsom 
avskaffandet av den decentraliserade pelaren, vilken även parlamentet befarade skulle kunna 
leda till en fragmentering av den inre marknaden, men beaktade å andra sidan inte vissa 
centrala önskemål från Europaparlamentet. Dessutom införde förslaget nya element som 
måste granskas av INTA-utskottet och parlamentet. Föredraganden lade därför fram ett 
uppdaterat förslag till betänkande för att uppdatera Europaparlamentets mandat och beakta de 
ändringar som framförts med det ändrade förslaget från 2016. Detta betänkande byggde 
således på två centrala pelare: För det första, när det gäller de delar som vara lika eller 
jämförbara med det ursprungliga förslaget från 2012 inkluderade föredraganden de 
ändringsförslag som antogs vid plenarsammanträdet den 15 januari 2014. Dessa anpassades i 
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lämpliga fall till det ändrade förslaget från 2016. För det andra inkluderade betänkandet 
ändringsförslag till de nya element som framfördes i det ändrade förslaget från 2016.

Nya element i det reviderade förslaget från 2016:

Den viktigaste förändringen i detta avseende är att förslaget endast föreskriver en 
”prisanpassningsåtgärd” och helt upphäver åtgärden för stängning av marknaden. Efter en 
utredning av kommissionen, när det fastställts att ett land tillämpar hinder för EU:s deltagande 
i upphandling, skulle en prisanpassning tillämpas för produkter eller tjänster från det landet. 
Det betyder i motsats till det ursprungliga förslaget att de berörda utländska varorna och 
tjänsterna alltid skulle vara behöriga, om erbjudandet är konkurrenskraftigt i fråga om pris 
och kvalitet efter att man tagit hänsyn till prisanpassningen.  Prisanpassningen skulle endast 
tillämpas på utvärderingsförfarandet och skulle inte bestämma det slutliga tilldelningspriset. 
Under inga omständigheter skulle EU-marknaden stängas för utländska aktörer.

Den grundläggande idén med förslaget är dock att stärka positionen i syfte att öppna upp 
marknader för offentlig upphandling vid handelsförhandlingar och därigenom säkerställa lika 
spelregler för marknadstillträde inom offentlig upphandling. Detta mål tycks inte längre 
eftersträvas genom den föreslagna prisanpassningsåtgärden som enligt föredraganden snarare 
är en antidumpningstull. Föredragandens förslag är därför att återgå till den ursprungliga 
mekanismen för att tillfälligt begränsa tillträdet för varor och/eller tjänster från tredjeländer 
till EU:s marknad för offentlig upphandling, vilket kommissionen föreslog i sitt förslag från 
2012 och som godkändes av parlamentet i januari 2014.

Medlemsstaterna skulle dessutom föreslå vilka upphandlande enheter som skulle genomföra 
åtgärden, för att säkerställa att den inte faller på de minsta enheterna med mer begränsad 
administrativ kapacitet. Även om detta är ett välgrundat mål måste förordningen genomföras 
på ett enhetligt sätt på hela den inre marknaden. Annars skulle detta kunna leda till en 
fragmentering av den inre marknaden och vår position kan då försvagas.

Ett annat element är att prispåslaget inte längre skulle behöva gälla för hela det land där 
kommissionen har identifierat diskriminering av anbudsgivare från EU. Det skulle vara 
möjligt att inrikta åtgärderna på regional eller lokal nivå, t.ex. delstater, regioner eller 
kommuner.  Målet är att differentiera mellan olika territorier och uppmuntra lägre enheter att 
öppna sina anbudsförfaranden för anbudsgivare från EU.

En annan punkt i det ändrade förslaget från 2016 är en tydligare fördelning av bevisbördan. 
Företag och produkter där mer än 50 % av anbudsvärdet har sitt ursprung i ett land med 
bekräftade diskriminerande åtgärder mot företag, varor eller tjänster från EU skulle omfattas 
av åtgärden. Det antas att ekonomiska aktörer från ett berört land levererar berörda varor och 
tjänster. Bevisbördan kommer att ligga på anbudsgivaren från det landet, inte på den 
upphandlande myndigheten, för att visa att anbudet inte kommer att bestå av sådana berörda 
varor eller tjänster. Det ursprungliga förslaget gav intrycket att bevisbördan i detta avseende 
skulle ligga på de upphandlande myndigheterna.

I linje med kommissionens syn på transparens i handelspolitiken föreslås vidare att man 
offentliggör slutsatserna av kommissionens utredningar för att identifiera hinder för anbud i 
tredjeländer. ”Uthängningseffekten” skulle skapa en ny dynamik för ett avskaffande av dessa 
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hinder. Även de åtgärder som tredjeländer vidtagit för att förbättra en problematisk situation 
bör offentliggöras. Denna förändring uppskattas. 

Inkludering av några av parlamentets ändringsförslag:

Förutom uteslutandet av de minst utvecklade länderna undantas även utvecklingsländer och 
små och medelstora företag från förslagets tillämpningsområde. Dessutom har flera 
medlemsstater och Europaparlamentet ansett att den decentraliserade pelaren – enligt vilken 
de upphandlande myndigheterna skulle ha möjlighet att utesluta utländska anbudsgivare från 
att delta i deras anbud – skulle riskera att fragmentera den inre marknaden. I det reviderade 
förslaget försvinner denna möjlighet helt och hållet.

Önskemål från parlamentet som inte har tagits med:

Detta gäller beaktandet av miljömässiga, arbetsrättsliga eller sociala frågor vid bedömningen 
av ömsesidighet, eller parlamentets önskemål om en översynsklausul som gör det möjligt att 
bedöma huruvida förordningen bidrar till ett ytterligare öppnande av marknaderna för 
offentlig upphandling eller är ett protektionistiskt instrument. Att förkasta förordningen i sin 
helhet på denna grund skulle vara tvivelaktigt men parlamentet har dock föreslagit att det 
införs en översynsklausul som ålägger kommissionen att bedöma konsekvenserna av 
förordningen efter att den trätt i kraft och tillämpats under ett i förväg fastställt antal år och se 
över den i enlighet med detta. Av samma skäl föreslog parlamentet att tillämpningen av alla 
restriktiva åtgärder som vidtas genom en genomförandeakt begränsas till högst fem år (på 
liknande sätt som bestämmelserna i EU:s handelspolitiska skyddslagstiftning) för att undvika 
att sådana åtgärder leder till en permanent stängning av marknaden. Ytterligare ett önskemål 
som endast har beaktats i marginell utsträckning är förkortningen av tidsperioden för 
utredningar. Parlamentet begärde att perioden för att slutföra utredningen skulle förkortas till 
tre månader med möjlighet till en förlängning med en månad. Kommissionen förkortade 
perioden från nio till åtta månader och ökade samtidigt den möjliga förlängningen från tre till 
fyra månader, vilket innebär att utredningsperioden i praktiken är oförändrad.

Diskussionernas utveckling sedan 2018:

Efter presentationen av ett ändrat förslag till betänkande i INTA i februari 2018 och 
införandet och diskussionen av ändringsförslag i mars och april 2018 avstannade arbetet med 
ärendet i maj 2018 på grund av den långa blockeringen av ärendet i rådet. Enligt 
föredragandens perspektiv och i enlighet med skuggföredragandena skulle det inte ha varit 
konstruktivt att gå vidare genom att förnya parlamentets mandat för trepartsförhandlingar 
eftersom det inte fanns några rimliga utsikter i rådet för att gå vidare.

I och med uppehållet i samband med valet 2019 blev ärendet en del av det tidigare 
parlamentets ”oavslutade ärenden” (artikel 240). Samtidigt efterlyste medlemsstaterna 
upprepade gånger nya ansträngningar och uppmanade till antagande av en gemensam 
ståndpunkt om instrumentet för offentlig upphandling (Europeiska rådets slutsats av den 22 
mars 2019 och 2 oktober 2020), vilket inte ledde till några påtagliga resultat i rådet. Efter 
detaljerade förberedande arbeten under det finska, kroatiska och tyska ordförandeskapet lade 
det portugisiska ordförandeskapet fram ett väsentligt reviderat förslag till ståndpunkt för rådet 
i april 2021, vilket innebar en fundamental vändpunkt i det föreslagna instrumentets 
inneboende logik. Efter mer än nio års uppehåll antog rådet sin ståndpunkt om 
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upphandlingsinstrumentet i juni 2021 och lade därmed grunden till fortsatt arbete på ärendet 
inom INTA på grundval av ett nytt förslag till betänkande som lagts fram av föredraganden.

Föredraganden stöder den betydande avvikelsen från logiken i kommissionens förslag från 
2016, vilket märks av den anbudsgivarcentrerade strategin i stället för en anbudsbaserad 
utformning. På grund av paradigmskiftet kringgår man tidigare svårigheter med att fastställa 
ursprunget för varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner. Instrumentets komplexitet 
minskas samtidigt som dess praktiska genomförbarhet förbättras avsevärt.

Föredraganden anser fortfarande att åtgärderna inom ramen för instrumentet för internationell 
upphandling måste bedömas utifrån deras ändamålsenlighet, proportionalitet och 
tillämplighet. Med tanke på avsaknaden av bevis för att prisjusteringsmekanismen är 
ändamålsenlig (”poänganpassningsåtgärd” enligt rådets definition) föreslås att man endast 
bibehåller alternativet att stänga marknaden som enda åtgärd inom ramen för instrumentet för 
internationell upphandling.

Utöver effektiva och ändamålsenliga åtgärder inom ramen för instrumentet för internationell 
upphandling är utredningarnas och samrådens varaktighet avgörande för det mervärde som 
instrumentet ger. Mot denna bakgrund införs kortare tidsramar för båda förfarandena, vilka 
föreslås vara överlappande snarare än efterföljande, för att garantera att åtgärderna inom 
ramen för instrumentet för internationell upphandling tillämpas snabbt utan onödiga dröjsmål. 

Den avsedda hävstångseffekten från instrumentet kan härledas från den utsträckning i vilken 
det tillämpas på ekonomiska aktörer och av upphandlingsmyndigheter och upphandlande 
enheter. Att enbart fokusera på upphandlingskontraktens fasta värde som mätkriterier 
garanterar instrumentets enkelhet och effektivitet.

Undantag från kravet på att tillämpa instrumentet stöds under snävt definierade 
omständigheter, nämligen när (1) endast anbud från anbudsgivare från tredjeländer som 
omfattas av en åtgärd inom ramen för instrumentet för internationell upphandling finns 
tillgängliga eller (2) tvingande hänsyn till allmänintresset föreligger. Ytterligare undantag 
skulle hämma det övergripande syftet med instrumentet.


