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Ændringsforslag 7
Birgit Sippel, Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 21 i traktaten om Den 
Europæiske Union bestemmer, at Unionen 
fastlægger og gennemfører fælles 
politikker og tiltag og arbejder for en høj 
grad af samarbejde på alle områder i 
tilknytning til internationale forbindelser 
bl.a. med henblik på at tilskynde til alle 
landes integration i den internationale 
økonomi, herunder gennem gradvis 
afskaffelse af hindringer for international 
handel.

(1) Artikel 21 i traktaten om Den 
Europæiske Union bestemmer, at Unionen 
fastlægger og gennemfører fælles 
politikker og tiltag og arbejder for en høj 
grad af samarbejde på alle områder i 
tilknytning til internationale forbindelser 
bl.a. med henblik på at tilskynde til alle 
landes integration i den internationale 
økonomi, herunder gennem gradvis 
afskaffelse af hindringer for international 
handel. Unionen bør i henhold til samme 
artikel fremme demokrati, 
retsstatsprincippet, 
menneskerettighedernes og de 
grundlæggende frihedsrettigheders 
universalitet og udelelighed, respekt for 
den menneskelige værdighed, 
principperne om lighed og solidaritet samt 
respekt for grundsætningerne i De 
Forenede Nationers pagt og folkeretten. 
Samarbejdet på alle områder i tilknytning 
til internationale forbindelser bør tjene til 
fremme af bæredygtig udvikling i 
økonomisk, social og miljømæssig 
henseende i udviklingslandene med det 
hovedformål at udrydde fattigdommen.

Or. en

Ændringsforslag 8
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) Den Europæiske Unions 
handelspolitik skal bekæmpe fattigdom i 
hele verden gennem fremme af 
arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladserne samt af de 
grundlæggende rettigheder. 

Or. de

Ændringsforslag 9
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 b) Arbejdstagere fra tredjelande, som er 
berørt af denne forordning, skal sikres et 
passende beskyttelsesniveau i Den 
Europæiske Union for så vidt angår deres 
rettigheder. Tilsvarende gælder for 
arbejdstagere fra EU, som leverer 
tjenesteydelser i tredjelande. Følgende 
skal blandt andet overholdes: ILO’s 
konventioner, overenskomstaftaler, 
princippet om forbud mod 
forskelsbehandling, reglerne om sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen samt
fagforeningsrettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 10
Birgit Sippel, Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) EU bør ikke lægge pres på 
tredjelande for at få dem til at privatisere 
deres offentlige tjenester. Offentlige 
myndigheder på alle niveauer bør have ret 
til at træffe afgørelse om, hvorvidt, 
hvordan og i hvilken udstrækning de selv 
ønsker at levere offentlige tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 11
Birgit Sippel, Françoise Castex

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 a) Offentlige kontrakter bør ikke 
tildeles erhvervsdrivende, som har 
deltaget i en kriminel organisation eller i 
udnyttelse af menneskehandel og 
børnearbejde, og som ikke overholder de 
forpligtelser, som Unionen har fastsat på 
social-, arbejdsmarkeds- eller 
miljøområdet, eller internationale sociale, 
arbejdsretlige eller miljømæssige 
bestemmelser i overensstemmelse med 
direktiv [2004/18/EF].

Or. en

Ændringsforslag 12
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12 a) En sådan udelukkelse bør ikke ske 
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på grund af tredjelandes indførelse af 
bæredygtige udviklingsmål i deres 
procedurer for offentlige indkøb. Sådanne 
mål bør fremmes.

Or. de

Ændringsforslag 13
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For kontrakter med en anslået værdi 
på eller over 5 000 000 EUR bør 
Kommissionen godkende den påtænkte 
udelukkelse, hvis den internationale aftale 
om markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem EU og det land, hvor 
varerne og/eller tjenesteydelserne har 
oprindelse, indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, der tages af 
EU, for de varer og/eller tjenesteydelser, 
for hvilke udelukkelsen foreslås. Hvis en 
sådan aftale ikke findes, bør 
Kommissionen godkende udelukkelsen, 
hvis det pågældende tredjeland opretholder 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, der fører til fravær af væsentlig 
gensidighed i markedsåbningen mellem 
Unionen og det pågældende tredjeland. Det 
bør antages, at der er tale om manglende 
væsentlig gensidighed, hvis restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser.

(15) For kontrakter med en anslået værdi 
på eller over 5 000 000 EUR bør 
Kommissionen godkende den påtænkte 
udelukkelse, hvis den internationale aftale 
om markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem EU og det land, hvor 
varerne og/eller tjenesteydelserne har 
oprindelse, indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, der tages af 
EU, for de varer og/eller tjenesteydelser, 
for hvilke udelukkelsen foreslås. Hvis en 
sådan aftale ikke findes, bør 
Kommissionen godkende udelukkelsen, 
hvis det pågældende tredjeland opretholder 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, der fører til fravær af væsentlig 
gensidighed i markedsåbningen mellem 
Unionen og det pågældende tredjeland. Det 
bør antages, at der er tale om manglende 
væsentlig gensidighed, hvis restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser, 
eller hvis der er afgørende europæiske 
økonomiske interesser på spil, f.eks. på 
industriområdet. I tilfælde af massive 
krænkelser af fagforeningernes 
rettigheder og folkeretten, herunder 
grundlæggende internationale 
konventioner, bl.a. ILO 94, inden for 
arbejdsret, socialret og miljøret, skal 
Kommissionen ligeledes overveje at 
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indføre en begrænsning af 
markedsadgangen for de pågældende 
varer og/eller tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 14
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For kontrakter med en anslået værdi 
på eller over 5 000 000 EUR bør 
Kommissionen godkende den påtænkte 
udelukkelse, hvis den internationale aftale 
om markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem EU og det land, hvor 
varerne og/eller tjenesteydelserne har 
oprindelse, indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, der tages af 
EU, for de varer og/eller tjenesteydelser, 
for hvilke udelukkelsen foreslås. Hvis en 
sådan aftale ikke findes, bør 
Kommissionen godkende udelukkelsen, 
hvis det pågældende tredjeland opretholder 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, der fører til fravær af væsentlig 
gensidighed i markedsåbningen mellem 
Unionen og det pågældende tredjeland. Det 
bør antages, at der er tale om manglende 
væsentlig gensidighed, hvis restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser.

(15) For kontrakter med en anslået værdi 
på eller over 5 000 000 EUR bør 
Kommissionen godkende den påtænkte 
udelukkelse, hvis den internationale aftale 
om markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem EU og det land, hvor 
varerne og/eller tjenesteydelserne har 
oprindelse, indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, der tages af 
EU, for de varer og/eller tjenesteydelser, 
for hvilke udelukkelsen foreslås. Hvis en 
sådan aftale ikke findes, bør 
Kommissionen godkende udelukkelsen, 
hvis det pågældende tredjeland opretholder 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, der fører til fravær af væsentlig 
gensidighed i markedsåbningen mellem 
Unionen og det pågældende tredjeland. Det 
bør antages, at der er tale om manglende 
væsentlig gensidighed, hvis restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser. 
I tilfælde af alvorlige og gentagne 
krænkelser af grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og folkeretten, 
herunder grundlæggende internationale 
konventioner, bl.a. ILO 94, inden for det 
pågældende lands arbejdsret, socialret og 
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miljøret, skal Kommissionen ligeledes 
overveje at indføre en begrænsning af 
markedsadgangen for de pågældende 
varer og/eller tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 15
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ved vurderingen af, om der er fravær 
af væsentlig gensidighed, bør 
Kommissionen undersøge, i hvilket 
omfang det pågældende lands lovgivning 
om offentlige indkøb sikrer 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
de internationale standarder på området for 
offentlige indkøb og forhindrer enhver 
forskelsbehandling af Unionens varer, 
tjenesteydelser og erhvervsdrivende. Den 
bør desuden undersøge, i hvilken 
udstrækning offentlige myndigheder 
og/eller enkelte ordregivere opretholder 
eller vedtager diskriminerende praksis over 
for Unionens varer, tjenesteydelser og 
erhvervsdrivende.

(16) Ved vurderingen af, om der er fravær
af væsentlig gensidighed, bør 
Kommissionen undersøge, i hvilket 
omfang det pågældende lands lovgivning 
om offentlige indkøb sikrer 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
de internationale standarder på området for 
offentlige indkøb og forhindrer enhver 
forskelsbehandling af Unionens varer, 
tjenesteydelser og erhvervsdrivende. Den 
bør desuden undersøge, i hvilken 
udstrækning offentlige myndigheder 
og/eller enkelte ordregivere opretholder 
eller vedtager diskriminerende praksis over 
for Unionens varer, tjenesteydelser og 
erhvervsdrivende, eller bringer 
europæiske økonomiske interesser, f.eks. 
på industriområdet, i fare.

Or. en

Ændringsforslag 16
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16 a) Respekten for gældende socialret, 
arbejdsret og miljøret på arbejdspladsen i 
et tredjeland, herunder respekten for 
grundlæggende internationale aftaler, 
såsom ILO-konvention nr. 94 om 
arbejdsklausuler i udbud, bør ikke 
betragtes som forskelsbehandling. 

Or. en

Ændringsforslag 17
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16 b) Foranstaltninger, der begrænser 
markedsadgangen for tredjelande, bør
ikke have uforholdsmæssigt store negative 
konsekvenser for den sociale og 
beskæftigelsesmæssige situation i det 
pågældende land, navnlig når det drejer 
sig om udviklingslande.

Or. en

Ændringsforslag 18
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I betragtning af at det er vanskeligere 
for de ordregivende 
myndigheder/ordregiverne at vurdere 
tilbudsgivernes forklaringer i forbindelse 
med tilbud, der omfatter varer og/eller 

(19) I betragtning af at det er vanskeligere 
for de ordregivende 
myndigheder/ordregiverne at vurdere 
tilbudsgivernes forklaringer i forbindelse 
med tilbud, der omfatter varer og/eller 
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tjenesteydelser med oprindelse uden for 
Den Europæiske Union, hvori værdien af 
varer eller tjenesteydelser, der ikke er
omfattet, overstiger 50 % af den samlede 
værdi af disse varer eller tjenesteydelser, er 
det hensigtsmæssigt at fastsætte 
bestemmelser om øget gennemsigtighed 
ved behandlingen af unormalt lave tilbud. 
Ud over de regler, der er fastsat i artikel 69 
i direktivet om offentlige indkøb og artikel 
79 i direktivet om fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester, bør den ordregivende 
myndighed/ordregiveren, der agter at 
benytte sig af et sådant unormalt lavt 
tilbud, underrette de øvrige tilbudsgivere 
herom skriftligt med en begrundelse for de 
unormalt lave priser eller omkostninger. 
Dette giver disse tilbudsgivere mulighed 
for at bidrage til en mere nøjagtig 
vurdering af, hvorvidt tilbudsgiveren vil 
være i stand til fuldt ud at udføre 
kontrakten i henhold til betingelserne i 
udbudsmaterialet. Disse supplerende 
oplysninger ville derfor give mere lige 
konkurrencevilkår på EU’s marked for 
offentlige indkøb.

tjenesteydelser med oprindelse uden for 
Den Europæiske Union, hvori værdien af 
varer eller tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet, overstiger 50 % af den samlede 
værdi af disse varer eller tjenesteydelser, er 
det hensigtsmæssigt at fastsætte 
bestemmelser om øget gennemsigtighed 
ved behandlingen af unormalt lave tilbud. 
Ud over de regler, der er fastsat i artikel 69 
i direktivet om offentlige indkøb og artikel 
79 i direktivet om fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester, bør den ordregivende 
myndighed/ordregiveren, der agter at 
benytte sig af et sådant unormalt lavt 
tilbud, underrette de øvrige tilbudsgivere 
herom skriftligt med en begrundelse for de 
unormalt lave priser eller omkostninger. 
Der bør rettes særlig opmærksomhed mod 
respekten for international arbejdsret, 
socialret og miljøret, herunder 
grundlæggende internationale 
konventioner, såsom ILO 94. Dette giver 
disse tilbudsgivere mulighed for at bidrage 
til en mere nøjagtig vurdering af, hvorvidt 
tilbudsgiveren vil være i stand til fuldt ud 
at udføre kontrakten i henhold til 
betingelserne i udbudsmaterialet. Disse 
supplerende oplysninger ville derfor give 
mere lige konkurrencevilkår på EU’s 
marked for offentlige indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 19
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvis Kommissionen på grundlag af de 
foreliggende oplysninger har grund til at 
mene, at et tredjeland har vedtaget eller 

(21) Hvis Kommissionen på grundlag af de 
foreliggende oplysninger har grund til at 
mene, at et tredjeland har vedtaget eller 
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opretholder en restriktiv praksis for 
offentlige indkøb, bør den kunne indlede 
en undersøgelse. Hvis eksistensen af en 
restriktiv praksis for offentlige indkøb 
bekræftes, opfordrer Kommissionen det 
pågældende land til at indlede høringer 
med henblik på at forbedre mulighederne 
for deltagelse i udbud for 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser i 
forbindelse med offentlige indkøb i det 
pågældende land.

opretholder en restriktiv praksis for 
offentlige indkøb eller fortsat krænker 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder 
og folkeretten, herunder grundlæggende 
internationale konventioner, bl.a. ILO 94, 
inden for arbejdsret, socialret og miljøret, 
bør den kunne indlede en undersøgelse.
Hvis eksistensen af en restriktiv praksis for 
offentlige indkøb eller ovennævnte 
krænkelser bekræftes, opfordrer 
Kommissionen det pågældende land til at 
indlede høringer med henblik på at 
forbedre mulighederne for deltagelse i 
udbud for erhvervsdrivende, varer og 
tjenesteydelser i forbindelse med offentlige 
indkøb i det pågældende land.

Or. en

Ændringsforslag 20
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Sådanne foranstaltninger kan medføre 
obligatorisk udelukkelse af visse 
tredjelandes varer og tjenesteydelser fra 
offentlige indkøbsprocedurer i Den 
Europæiske Union eller en obligatorisk 
prisstraf på tilbud bestående af varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse i det 
pågældende land. For at undgå omgåelse af 
disse foranstaltninger kan det også være 
nødvendigt at udelukke visse udenlandsk 
kontrollerede eller ejede juridiske personer, 
der er etableret i Den Europæiske Union, 
og som ikke har væsentlige 
forretningsaktiviteter, der giver dem en 
direkte og reel forbindelse med den 
pågældende medlemsstats økonomi. 
Passende foranstaltninger bør stå i rimeligt 
forhold til den restriktive praksis for 

(23) Sådanne foranstaltninger kan medføre 
obligatorisk udelukkelse af visse 
tredjelandes varer og tjenesteydelser fra 
offentlige indkøbsprocedurer i Den 
Europæiske Union eller en obligatorisk 
prisstraf på tilbud bestående af varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse i det 
pågældende land. For at undgå omgåelse af 
disse foranstaltninger kan det også være 
nødvendigt at udelukke visse udenlandsk 
kontrollerede eller ejede juridiske personer, 
der er etableret i Den Europæiske Union, 
og som ikke har væsentlige 
forretningsaktiviteter, der giver dem en 
direkte og reel forbindelse med den 
pågældende medlemsstats økonomi. 
Passende foranstaltninger bør stå i rimeligt 
forhold til den restriktive praksis for 
offentlige indkøb, som udløser dem. De 
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offentlige indkøb, som udløser dem. bør navnlig tage højde for eventuelle 
negative konsekvenser for den sociale, 
den beskæftigelsesmæssige og den 
miljømæssige situation i det pågældende 
land, især hvis der er tale om et 
udviklingsland.

Or. en

Ændringsforslag 21
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er bydende nødvendigt, at de 
ordregivende myndigheder/ordregiverne 
har adgang til en lang række varer af høj 
kvalitet, som opfylder deres indkøbskrav til 
konkurrencedygtige priser. Derfor bør de 
ordregivende myndigheder/ordregiverne 
have mulighed for at tilsidesætte 
foranstaltninger, der begrænser adgangen 
for varer og tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet, i tilfælde, hvor der ikke er adgang 
til varer og tjenesteydelser, der er fra EU 
eller er omfattet, og som opfylder de 
ordregivende myndigheders/ordregivernes 
krav vedrørende væsentlige 
samfundsbehov, f.eks. sundhed og offentlig 
sikkerhed, eller hvor anvendelsen af 
foranstaltningen ville føre til en 
uforholdsmæssig stor stigning i 
kontraktens pris eller omkostninger.

(24) Det er bydende nødvendigt, at de 
ordregivende myndigheder/ordregiverne 
har adgang til en lang række varer af høj 
kvalitet, som opfylder deres indkøbskrav til 
konkurrencedygtige priser. Derfor bør de 
ordregivende myndigheder/ordregiverne 
have mulighed for at tilsidesætte 
foranstaltninger, der begrænser adgangen 
for varer og tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet, i tilfælde, hvor der ikke er adgang 
til varer og tjenesteydelser, der er fra EU 
eller er omfattet, og som opfylder de 
ordregivende myndigheders/ordregivernes 
krav vedrørende væsentlige 
samfundsbehov, f.eks. sundhed og offentlig 
sikkerhed, herunder sociale og 
miljømæssige 
bæredygtighedskarakteristika, eller hvor 
anvendelsen af foranstaltningen ville føre 
til en uforholdsmæssig stor stigning i 
kontraktens pris eller omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 22
Birgit Sippel, Françoise Castex
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Denne forordning berører ikke de 
nationale, regionale og lokale 
myndigheders vide skønsbeføjelser med 
hensyn til at levere, udlægge og 
tilrettelægge tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse, som fastsat i 
protokol 26. Dette gælder også for Den 
Europæiske Unions politikker over for 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 23
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved tildeling af en offentlig kontrakt skal 
der ligeledes tages højde for kriterier om 
bæredygtig udvikling, miljøpolitiske og 
sociale kriterier, der støtter reglerne om 
arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, samt for kriterier 
vedrørende forbuddet mod 
forskelsbehandling. Sådanne kriterier 
skal tilgodeses og på ingen måde tjene 
som begrundelse for en udelukkelse.

Or. de

Ændringsforslag 24
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Ordregivende myndigheder/ordregivere 
skal kræve, at tilbudsgiverne forelægger 
oplysninger om oprindelsen af de varer 
og/eller tjenesteydelser, der er indeholdt i 
tilbuddet, og deres værdi. De skal 
acceptere tilbudsgivernes egne erklæringer 
som foreløbigt bevis for, at tilbuddene ikke 
kan udelukkes i henhold til stk. 1. En 
ordregivende myndighed kan når som helst 
i løbet af proceduren anmode en 
tilbudsgiver om at fremlægge hele eller en 
del af den krævede dokumentation, hvis 
dette anses for nødvendigt for at sikre, at 
proceduren gennemføres korrekt. 
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om 
standardformularer til erklæringer 
vedrørende varers og tjenesteydelsers 
oprindelse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 17, stk. 3.

Ordregivende myndigheder/ordregivere 
skal kræve, at tilbudsgiverne forelægger 
oplysninger om oprindelsen af de varer 
og/eller tjenesteydelser, der er indeholdt i 
tilbuddet, og deres værdi. Der skal 
ligeledes tages højde for kriterier, som 
vedrører grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og folkeretten, 
herunder grundlæggende internationale 
konventioner, bl.a. ILO 94, inden for
arbejdsret, socialret og miljøret. De skal 
acceptere tilbudsgivernes egne erklæringer 
som foreløbigt bevis for, at tilbuddene ikke 
kan udelukkes i henhold til stk. 1. En 
ordregivende myndighed kan når som helst 
i løbet af proceduren anmode en 
tilbudsgiver om at fremlægge hele eller en 
del af den krævede dokumentation, hvis 
dette anses for nødvendigt for at sikre, at 
proceduren gennemføres korrekt. 
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om 
standardformularer til erklæringer 
vedrørende varers og tjenesteydelsers 
oprindelse. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 17, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 25
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d a) de væsentligste årsager til 
udelukkelsen af de pågældende 
varer/tjenesteydelser

Or. en
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Ændringsforslag 26
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hvis en aftale som omhandlet i litra a) 
ikke findes, og tredjelandet opretholder 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, der vil føre til en mangel på 
væsentlig gensidighed i markedsåbning 
mellem Unionen og det pågældende 
tredjeland.

b) hvis en aftale som omhandlet i litra a) 
ikke findes, og tredjelandet opretholder 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, der vil føre til en mangel på 
væsentlig gensidighed i markedsåbning 
mellem Unionen og det pågældende 
tredjeland, navnlig i de tilfælde, hvor disse 
restriktive foranstaltninger skader EU’s 
økonomiske interesser, såsom dens 
industri.

Or. en

Ændringsforslag 27
Birgit Sippel, Frédéric Daerden, Françoise Castex

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) hvis der foreligger beviser for 
alvorlige og gentagne krænkelser af 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder 
eller af folkeretten, herunder 
grundlæggende internationale 
konventioner, bl.a. ILO 94, inden for 
arbejdsret, socialret og miljøret for visse 
varer og/eller tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 28
Thomas Händel
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved tildeling af en offentlig kontrakt skal 
der tages højde for miljø- og 
socialpolitiske aspekter. 
Udvælgelseskriterier, såsom navnlig 
minimumsforskrifter for arbejds- og 
sundhedsbeskyttelse, arbejdsvilkår, ”godt 
arbejde” samt overholdelse af 
overenskomstaftaler, skal fremmes. 
Kriteriet for udvælgelse skal ikke være 
den mest gunstige pris, men derimod det 
mest bæredygtige tilbud, og det skal 
sikres, at tjenesteydelserne er af høj 
kvalitet.

Or. de

Ændringsforslag 29
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Respekten for gældende arbejdsret, 
socialret og miljøret på arbejdspladsen i 
det pågældende land, herunder respekten 
for grundlæggende internationale aftaler, 
såsom ILO-konvention nr. 94 om 
arbejdsklausuler i udbud, bør ikke 
betragtes som en restriktiv foranstaltning 
for offentlige indkøb, der fører til alvorlig 
og gentagen forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser. 

Or. en
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Ændringsforslag 30
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 b. I forbindelse med vurderingen af, 
hvorvidt der er beviser for alvorlige eller 
gentagne krænkelser af grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder eller af 
folkeretten, herunder grundlæggende 
internationale konventioner, bl.a. ILO 94, 
inden for arbejdsret, socialret og miljøret, 
undersøger Kommissionen følgende:
a) i hvilken udstrækning lovgivning og 
praksis i det pågældende land sikrer 
respekt for grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og folkeretten, 
herunder grundlæggende internationale 
konventioner, bl.a. ILO 94, inden for 
arbejdsret, socialret og miljøret
b) i hvilken udstrækning offentlige 
myndigheder og/eller enkelte ordregivere 
opretholder eller vedtager social 
dumping-praksis for de pågældende varer 
og tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 31
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Hvis den ordregivende 
myndighed/ordregiveren i henhold til 
artikel 69 i direktivet om offentlige indkøb 
eller i henhold til artikel 79 i direktivet om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 

Hvis den ordregivende 
myndighed/ordregiveren i henhold til 
artikel 69 i direktivet om offentlige indkøb 
eller i henhold til artikel 79 i direktivet om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
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energiforsyning, transport samt 
posttjenester og efter kontrol af 
tilbudsgiverens forklaringer har til hensigt 
at acceptere et unormalt lavt tilbud, der 
omfatter varer og/eller tjenesteydelser med 
oprindelse uden for Unionen, og hvori 
værdien af varer eller tjenesteydelser, der 
ikke er omfattet, overstiger 50 % af den 
samlede værdi af de varer eller 
tjenesteydelser, som tilbuddet består af, 
underrettes de øvrige tilbudsgivere 
skriftligt med en begrundelse for de 
unormalt lave priser eller omkostninger.

energiforsyning, transport samt 
posttjenester og efter kontrol af 
tilbudsgiverens forklaringer har til hensigt 
at acceptere et unormalt lavt tilbud, der 
omfatter varer og/eller tjenesteydelser med 
oprindelse uden for Unionen, og hvori 
værdien af varer eller tjenesteydelser, der 
ikke er omfattet, overstiger 50 % af den 
samlede værdi af de varer eller 
tjenesteydelser, som tilbuddet består af, 
underrettes de øvrige tilbudsgivere 
skriftligt med en begrundelse for de 
unormalt lave priser eller omkostninger, 
hvori der især henvises til respekt for 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder 
og folkeretten, herunder grundlæggende 
internationale konventioner, bl.a. ILO 94, 
inden for arbejdsret, socialret og miljøret, 
navnlig for at undgå social, miljømæssig 
eller skattemæssig dumping.

Or. en

Ændringsforslag 32
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal især tages højde for 
bestemmelserne om arbejds- og 
sundhedsbeskyttelse, arbejdsvilkår og 
overenskomstaftaler, hvis der er tale om 
usædvanligt lave tilbud.

Or. de

Ændringsforslag 33
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Kommissionen pålægger ikke de 
tredjelande, som indfører bæredygtige 
udviklingsmål i deres tildelingskriterier, 
sanktioner. Tværtimod skal disse 
foranstaltninger fremmes.

Or. de

Ændringsforslag 34
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Når det som følge af en undersøgelse 
konstateres, at restriktive foranstaltninger 
for offentlige indkøb opretholdes af et 
tredjeland, og Kommissionen finder, at det 
er berettiget af hensyn til EU 's interesser, 
opfordrer Kommissionen landet til at 
indlede høringer med henblik på at sikre, at 
Unionens erhvervsdrivende, varer og 
tjenesteydelser kan deltage i 
udbudsprocedurer vedrørende tildeling af 
offentlige kontrakter i det pågældende land 
på betingelser, der ikke er mindre gunstige 
end dem, der indrømmes nationale 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser i 
det pågældende land, og også med henblik 
på at sikre anvendelsen af principperne om 
gennemsigtighed og lige behandling.

Når det som følge af en undersøgelse 
konstateres, at restriktive foranstaltninger 
for offentlige indkøb eller krænkelser af 
respekten for grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og folkeretten, 
herunder grundlæggende internationale 
konventioner, bl.a. ILO 94, inden for 
arbejdsret, socialret og miljøret 
opretholdes af et tredjeland, og 
Kommissionen finder, at det er berettiget af 
hensyn til EU 's interesser, opfordrer 
Kommissionen landet til at indlede 
høringer med henblik på at sikre, at 
Unionens erhvervsdrivende, varer og 
tjenesteydelser kan deltage i 
udbudsprocedurer vedrørende tildeling af 
offentlige kontrakter i det pågældende land 
på betingelser, der ikke er mindre gunstige 
end dem, der indrømmes nationale 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser i 
det pågældende land, og også med henblik 
på at sikre anvendelsen af principperne om 
gennemsigtighed og lige behandling.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Kommissionen kan også afslutte 
høringen, såfremt det pågældende land 
respekterer grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og folkeretten, 
herunder grundlæggende internationale 
konventioner, bl.a. ILO 94, inden for 
arbejdsret, socialret og miljøret.

Or. en

Ændringsforslag 36
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Konstateres det ved en undersøgelse i 
henhold til artikel 8 og efter den i artikel 9 
omhandlede procedure, at restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb, som 
et tredjeland vedtager eller opretholder, 
fører til fravær af væsentlig gensidighed i 
markedsåbningen mellem Unionen og det 
pågældende tredjeland, jf. artikel 6, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter for midlertidigt at 
begrænse adgangen for varer og 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, med 
oprindelse i et tredjeland. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 
2.

1. Konstateres det ved en undersøgelse i 
henhold til artikel 8 og efter den i artikel 9 
omhandlede procedure, at restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb, som 
et tredjeland vedtager eller opretholder, 
fører til fravær af væsentlig gensidighed i 
markedsåbningen mellem Unionen og det 
pågældende tredjeland eller til manglende 
respekt for grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og folkeretten, 
herunder grundlæggende internationale 
konventioner, bl.a. ILO 94, inden for 
arbejdsret, socialret og miljøret, jf. artikel 
6, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter for midlertidigt at 
begrænse adgangen for varer og 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, med 
oprindelse i et tredjeland. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 
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2.

Or. en

Ændringsforslag 37
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udelukkelse af tilbud, hvis samlede 
værdi for mere end 50 procents 
vedkommende består af varer og/eller
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, med 
oprindelse i det land, der vedtager eller 
opretholder en restriktiv indkøbspraksis, 
og/eller

a) udelukkelse af tilbud, hvis samlede 
værdi for mere end 50 procents 
vedkommende består af varer eller
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, med 
oprindelse i det land, der vedtager eller 
opretholder en restriktiv indkøbspraksis, 
og/eller er bekymret over manglende 
respekt for grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og folkeretten, 
herunder grundlæggende internationale 
konventioner, bl.a. ILO 94, inden for 
arbejdsret, socialret og miljøret. 

Or. en

Ændringsforslag 38
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en obligatorisk prisstraf på den del af 
tilbuddet, der består af varer eller 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet og har 
oprindelse i det land, der indfører eller 
opretholder en restriktiv praksis for 
offentlige indkøb.

b) en obligatorisk prisstraf på den del af 
tilbuddet, der består af varer eller 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet og har 
oprindelse i det land, der indfører eller 
opretholder en restriktiv praksis for 
offentlige indkøb og/eller er bekymret over 
manglende respekt for grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder og folkeretten, 
herunder grundlæggende internationale 
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konventioner, bl.a. ILO 94, inden for 
arbejdsret, socialret og miljøret.

Or. en

Ændringsforslag 39
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Foranstaltninger, der begrænser 
markedsadgangen for tredjelande, skal stå 
i rimeligt forhold til hensigten og må ikke 
have uforholdsmæssigt store negative 
konsekvenser for det pågældende land, 
navnlig når det drejer sig om 
udviklingslande, men skal snarere 
udformes med henblik på at fremme den 
lokale sociale og beskæftigelsesmæssige 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 40
Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der ikke er varer eller tjenesteydelser til 
rådighed, som er fra EU og/eller er 
omfattet, og som opfylder ordregiverens 
krav, eller

a) der ikke er varer eller tjenesteydelser til 
rådighed, som er fra EU og/eller er 
omfattet, og som opfylder ordregiverens 
krav, herunder miljømæssige og sociale 
bæredygtighedskriterier, eller

Or. en


