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Ændringsforslag 15
Heide Rühle

Forslag til forordning
–

Forslag til forkastelse

Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget 
om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at foreslå 
forkastelse af Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag synes ikke at være et hensigtsmæssigt instrument til at varetage det 
forfulgte mål. Selv om Kommissionens forslag er fremsat som en løsning med henblik på 
beskyttelse af EU's marked for offentlige indkøb mod ulige konkurrence fra tredjelande, synes 
det i virkeligheden snarere at søge at gennemtvinge en åbning af disse tredjelandes egne 
markeder for offentlige indkøb uden at skabe merværdi for kvaliteten af offentlige indkøb i 
Europa.

Ændringsforslag 16
Emma McClarkin

Forslag til forordning
–

Forslag til forkastelse

Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget 
om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at foreslå 
forkastelse af Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Union risikerer at skade sit indre marked alvorligt og påvirke sine egne 
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virksomheder negativt, hvis dette forslag gennemføres. At udelukke visse virksomheder i 
tredjelande vil kunne resultere i en forringelse af konkurrenceevnen på det indre marked, 
samtidig med at de virksomheder, der er leverandører til virksomheder i tredjelande, eller 
hvis forsyningskæder er afhængige af virksomheder i tredjelande, kan blive negativt berørt 
som følge af deres udelukkelse. Denne foranstaltning bør ikke træffes i det nuværende 
økonomiske klima.

Ændringsforslag 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om adgangen for tredjelandes varer og 
tjenesteydelser til Unionens indre marked 
for offentlige indkøb og procedurer for 
støtte til forhandlingerne om adgang for 
Unionens varer og tjenesteydelser til 
tredjelandes markeder for offentlige indkøb

om adgangen for tredjelandes varer og 
tjenesteydelser til Unionens indre marked 
for offentlige indkøb og koncessioner og
procedurer for støtte til forhandlingerne om 
adgang for Unionens varer og 
tjenesteydelser til tredjelandes markeder 
for offentlige indkøb og koncessioner

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 18
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 1
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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. Det fremgår ligeledes af 
artikel 21, at Unionens optræden på den 
internationale scene bygger på de 
principper, der har ligget til grund for 
dens egen oprettelse, udvikling og 
udvidelse, og som den tilstræber at 
fremme i den øvrige verden: 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.

Or. en

Ændringsforslag 19
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen og sine 
bilaterale forbindelser er Unionen fortaler 
for en ambitiøs liberalisering af Unionens 
og dens handelspartneres internationale 
markeder for offentlige indkøb på et
gensidigt grundlag til fælles fordel.

(5) Inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen og sine 
bilaterale forbindelser er Unionen fortaler 
for en ambitiøs liberalisering af Unionens 
og dens handelspartneres internationale 
markeder for offentlige indkøb på et
gennemsigtigt grundlag til fælles fordel
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under hensyntagen til den frie og 
retfærdige konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen og sine 
bilaterale forbindelser er Unionen fortaler 
for en ambitiøs liberalisering af Unionens 
og dens handelspartneres internationale 
markeder for offentlige indkøb på et 
gensidigt grundlag til fælles fordel.

(5) Inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen og sine 
bilaterale forbindelser er Unionen fortaler 
for en ambitiøs liberalisering af Unionens 
og dens handelspartneres internationale 
markeder for offentlige indkøb og 
koncessioner på et gensidigt grundlag til 
fælles fordel.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye direktiv om 
koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter terminologien 
vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb ("public 
procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen. På internationalt plan reguleres i øjeblikket udelukkende 
koncessioner på bygge- og anlægsarbejder.

Ændringsforslag 21
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen og sine 

(5) Inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen og sine 
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bilaterale forbindelser er Unionen fortaler 
for en ambitiøs liberalisering af Unionens 
og dens handelspartneres internationale 
markeder for offentlige indkøb på et 
gensidigt grundlag til fælles fordel.

bilaterale forbindelser er Unionen fortaler 
for en ambitiøs liberalisering af Unionens 
og dens handelspartneres internationale 
markeder for offentlige indkøb med 
henblik på at skabe lige 
konkurrencevilkår og fælles fordele.

Or. en

Ændringsforslag 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen og sine
bilaterale forbindelser er Unionen fortaler 
for en ambitiøs liberalisering af Unionens 
og dens handelspartneres internationale 
markeder for offentlige indkøb på et 
gensidigt grundlag til fælles fordel.

Inden for rammerne af 
Verdenshandelsorganisationen og EU's
bilaterale forbindelser er Unionen fortaler 
for en ambitiøs liberalisering af Unionens 
og dens handelspartneres internationale 
markeder for offentlige indkøb på et 
gensidigt grundlag og til fælles fordel, 
hvorved det indre marked sættes i et 
bredere perspektiv og gøres mere 
konkurrencedygtigt i overensstemmelse 
med målsætningerne for EU's 
økonomiske politik.

Or. it

Ændringsforslag 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Mange tredjelande er tilbageholdende 
med at liberalisere deres markeder for 
offentlige indkøb og give adgang til 
international konkurrence eller at åbne 
disse markeder mere, end de allerede har 
gjort. Som følge heraf udsættes de 

(6) Mange tredjelande er tilbageholdende 
med at liberalisere deres markeder for 
offentlige indkøb og deres koncessioner og
give adgang til international konkurrence 
eller at åbne disse markeder mere, end de 
allerede har gjort. Som følge heraf udsættes 



PE516.621v01-00 8/74 AM\943395DA.doc

DA

erhvervsdrivende i Unionen for restriktiv 
praksis for offentlige indkøb hos mange af 
Unionens handelspartnere. Denne 
restriktive praksis for offentlige indkøb 
medfører tab af betydelige 
handelsmuligheder.

de erhvervsdrivende i Unionen for 
restriktiv praksis for offentlige indkøb og 
koncessioner hos mange af Unionens 
handelspartnere. Denne restriktive praksis 
for offentlige indkøb medfører tab af 
betydelige handelsmuligheder.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Hovedformålet med denne 
forordning er at fremme den gensidige 
åbenhed af de internationale markeder 
for offentlige indkøb. Sikring af gensidigt 
fordelagtig konkurrence mellem EU og 
EU's handelspartnere vil gøre det muligt 
at styrke konkurrenceevnen for EU's 
indre marked og støtte væksten i vores 
økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I overensstemmelse med artikel 207 i 
TEUF skal den fælles handelspolitik på 
området for offentlige indkøb bygge på 
ensartede principper.

(8) I overensstemmelse med artikel 207 i 
TEUF skal den fælles handelspolitik på 
området for offentlige indkøb og 
koncessioner bygge på ensartede 
principper.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Af hensyn til retssikkerheden for 
Unionens og tredjelandes erhvervsdrivende 
og ordregivende myndigheder/ordregivere 
bør de internationale 
markedsadgangsforpligtelser, som Unionen 
har påtaget sig over for tredjelande på 
området for offentlige indkøb, afspejles i 
EU's retsorden og dermed sikre en effektiv 
anvendelse deraf. Kommissionen bør 
udstede retningslinjer for anvendelsen af 
Den Europæiske Unions eksisterende 
internationale 
markedsadgangsforpligtelser. Denne 
vejledning bør ajourføres regelmæssigt og 
indeholde oplysninger, som er lette at 
forstå.

(9) Af hensyn til retssikkerheden for 
Unionens og tredjelandes erhvervsdrivende 
og ordregivende myndigheder/ordregivere 
bør de internationale 
markedsadgangsforpligtelser, som Unionen 
har påtaget sig over for tredjelande på 
området for offentlige indkøb og 
koncessioner, afspejles i EU's retsorden og 
dermed sikre en effektiv anvendelse deraf. 
Kommissionen bør udstede retningslinjer 
for anvendelsen af Den Europæiske Unions 
eksisterende internationale 
markedsadgangsforpligtelser. Denne 
vejledning bør ajourføres regelmæssigt og 
indeholde oplysninger, som er lette at 
forstå.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye direktiv om 
koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter terminologien 
vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb ("public 
procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen. På internationalt plan reguleres i øjeblikket udelukkende 
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koncessioner på bygge- og anlægsarbejder.

Ændringsforslag 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation og udnyttelse af 
menneskehandel og børnearbejde, og som 
ikke overholder forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
og miljøområdet eller de internationale 
sociale, arbejdsmarkedsmæssige og 
miljømæssige bestemmelser, i 
overensstemmelse med direktiverne om 
offentlige indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Målsætningen om en forbedret adgang 
for Unionens erhvervsdrivende til 
markederne for offentlige indkøb i visse 
tredjelande, som er beskyttet ved hjælp af 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, og bevarelse af lige 
konkurrencevilkår i det indre marked 
kræver, at behandlingen af tredjelandes 
varer og tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet af Unionens internationale 
forpligtelser, harmoniseres i hele Den 
Europæiske Union.

(10) Målsætningen om en forbedret adgang 
for Unionens erhvervsdrivende til 
markederne for offentlige indkøb og 
koncessioner i visse tredjelande, som er 
beskyttet ved hjælp af restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb, og 
bevarelse af lige konkurrencevilkår i det 
indre marked kræver, at behandlingen af 
tredjelandes varer og tjenesteydelser, der 
ikke er omfattet af Unionens internationale 
forpligtelser, harmoniseres i hele Den 
Europæiske Union.



AM\943395DA.doc 11/74 PE516.621v01-00

DA

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Til dette formål bør der fastlægges 
oprindelsesregler, således at ordregivende 
myndigheder/ordregivere ved, om varer og 
tjenesteydelser er omfattet af Den 
Europæiske Unions internationale 
forpligtelser. En vares oprindelse bør 
bestemmes i overensstemmelse med artikel 
22-26 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2913/92 af 12. oktober 
1992 om indførelse af en EF-toldkodeks2. I 
henhold til nævnte forordning bør varer 
betragtes som unionsvarer, når de er fuldt 
ud fremstillet i Unionen. En vare, ved hvis 
fremstilling et eller flere tredjelande har 
deltaget, har oprindelse i det land, hvor den 
sidste væsentlige og økonomisk berettigede 
bearbejdning eller forarbejdning har fundet 
sted, når denne er foretaget i en dertil 
udstyret virksomhed og har ført til 
fremstilling af et nyt produkt eller udgør et 
vigtigt trin i fremstillingen. En 
tjenesteydelses oprindelse bør fastlægges 
på grundlag af den fysiske eller juridiske 
person, der har leveret den. De 
retningslinjer, der er omhandlet i 
betragtning 9, bør omfatte 
oprindelsesreglernes anvendelse i praksis.

(11) Til dette formål bør der fastlægges 
oprindelsesregler, således at ordregivende 
myndigheder/ordregivere ved, om varer og 
tjenesteydelser er omfattet af Den 
Europæiske Unions internationale 
forpligtelser. En vares oprindelse bør 
bestemmes i overensstemmelse med
artikel 52-55 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning nr. XXXX/2013 om 
indførelse af en EU-toldkodeks, herunder 
de supplerende bestemmelser, der skal 
vedtages i henhold til artikel 55. I henhold 
til nævnte forordning bør varer betragtes 
som unionsvarer, når de er fuldt ud 
fremstillet i Unionen. En vare, ved hvis 
fremstilling et eller flere tredjelande har
deltaget, har oprindelse i det land, hvor den 
sidste væsentlige og økonomisk berettigede 
bearbejdning eller forarbejdning har fundet 
sted, når denne er foretaget i en dertil 
udstyret virksomhed og har ført til 
fremstilling af et nyt produkt eller udgør et
vigtigt trin i fremstillingen. En 
tjenesteydelses oprindelse bør fastlægges 
på grundlag af den fysiske eller juridiske 
person, der har leveret den. De 
retningslinjer, der er omhandlet i 
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betragtning 9, bør omfatte 
oprindelsesreglernes anvendelse i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør vurdere, om det 
skal godkendes, at ordregivende 
myndigheder/ordregivere som omhandlet i 
direktiv [2004/17/EF, 2004/18/EF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
[….] af [….] om tildeling af 
koncessionskontrakter], for så vidt angår 
kontrakter med en anslået værdi på eller 
over 5 000 000 EUR, udelukker varer og 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet af Den 
Europæiske Unions internationale 
forpligtelser, fra procedurer for tildeling af 
kontrakter.

(12) Kommissionen bør vurdere, om det 
skal godkendes, at ordregivende 
myndigheder/ordregivere som omhandlet i 
direktiv [2004/17/EF, 2004/18/EF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
[….] af [….] om tildeling af 
koncessionskontrakter], for så vidt angår 
kontrakter eller koncessioner med en 
anslået værdi på eller over 5 000 000 EUR, 
udelukker varer og tjenesteydelser, der 
ikke er omfattet af Den Europæiske Unions 
internationale forpligtelser, fra procedurer 
for tildeling af kontrakter eller procedurer 
for tildeling af koncessioner.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 31
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør vurdere, om det 
skal godkendes, at ordregivende 
myndigheder/ordregivere som omhandlet i 
direktiv [2004/17/EF, 2004/18/EF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
[….] af [….] om tildeling af 
koncessionskontrakter], for så vidt angår 
kontrakter med en anslået værdi på eller 
over 5 000 000 EUR, udelukker varer og 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet af Den 
Europæiske Unions internationale 
forpligtelser, fra procedurer for tildeling af 
kontrakter.

(12) Ordregivende 
myndigheder/ordregivere som omhandlet i 
direktiv [2004/17/EF, 2004/18/EF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
[….] af [….] om tildeling af 
koncessionskontrakter] kan udelukke varer 
og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af 
Den Europæiske Unions internationale 
forpligtelser, fra procedurer for tildeling af 
kontrakter.

Or. fr

Ændringsforslag 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ordregivende 
myndigheder/ordregivere, der i 
overensstemmelse med denne forordning 
agter at gøre brug af deres beføjelser til at 
udelukke tilbud, der omfatter varer og/eller 
tjenesteydelser med oprindelse uden for 
Den Europæiske Union, og hvori værdien 
af varer eller tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet, overstiger 50 % af den samlede 
værdi af disse varer eller tjenesteydelser, 
fra procedurerne for tildeling af kontrakter, 
bør af klarhedshensyn underrette de 
erhvervsdrivende herom i den 
udbudsbekendtgørelse, der offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

(13) Ordregivende 
myndigheder/ordregivere, der i 
overensstemmelse med denne forordning 
agter at gøre brug af deres beføjelser til at 
udelukke tilbud, der omfatter varer og/eller 
tjenesteydelser med oprindelse uden for 
Den Europæiske Union, og hvori værdien 
af varer eller tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet, overstiger 50 % af den samlede 
værdi af disse varer eller tjenesteydelser, 
fra procedurerne for tildeling af kontrakter
eller procedurerne for tildeling af 
koncessioner, bør af klarhedshensyn 
underrette de erhvervsdrivende herom i den 
udbudsbekendtgørelse, der offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. fr
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Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 33
Morten Løkkegaard

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 en væsentlig
markedsåbning mellem Unionen og det 
pågældende tredjeland. Det bør antages, at 
der er tale om manglende væsentlige lige 
konkurrencevilkår i forhold til en 
markedsåbning, hvis restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Philippe Juvin, Frank Engel

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 og koncessioner 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 eller 
koncessioner 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 eller for tildeling af koncessioner, 
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 eller 
for tildeling af koncessioner medfører 
alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.
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Ændringsforslag 35
Morten Løkkegaard

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 væsentlige lige konkurrencevilkår, 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.

Or. en

Ændringsforslag 36
Philippe Juvin, Frank Engel

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 

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

bør desuden undersøge, i hvilken 
udstrækning offentlige myndigheder 
og/eller enkelte ordregivere opretholder 
eller vedtager diskriminerende praksis over 
for Unionens varer, tjenesteydelser og 
erhvervsdrivende.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen. Udelukkende koncessioner på bygge- og anlægsarbejder er i 
øjeblikket regulerede på internationalt plan.

Ændringsforslag 37
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Overholdelsen af de sociale, 
arbejdsmarkedsmæssige og miljømæssige 
bestemmelser, der finder anvendelse på 
arbejdspladsen i tredjelandet, i henhold til 
de internationale konventioner, herunder 
ILO-konvention nr. 94, samt lovgivningen 
og de kollektive aftaler, bør ikke opfattes 
som en diskriminerende praksis.

Or. en

Ændringsforslag 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør være i stand til at 
forhindre eventuelle negative virkninger af 
en påtænkt udelukkelse for igangværende 
handelsforhandlinger med det pågældende 
land. Kommissionen bør derfor, hvis et 
land har indledt substansforhandlinger med 
Unionen om markedsadgang inden for 
offentlige indkøb, og Kommissionen 
finder, at der er en rimelig mulighed for at 
fjerne den restriktive praksis for offentlige 
indkøb i nær fremtid, kunne vedtage en 
gennemførelsesretsakt, der bestemmer, at 
varer og tjenesteydelser fra det pågældende 
land ikke bør udelukkes fra procedurerne 
for tildeling af kontrakter i en periode på et 
år.

(17) Kommissionen bør være i stand til at 
forhindre eventuelle negative virkninger af 
en påtænkt udelukkelse for igangværende 
handelsforhandlinger med det pågældende 
land. Kommissionen bør derfor, hvis et 
land har indledt substansforhandlinger med 
Unionen om markedsadgang inden for 
offentlige indkøb eller koncessioner, og 
Kommissionen finder, at der er en rimelig 
mulighed for at fjerne den restriktive 
praksis for offentlige indkøb eller 
koncessioner i nær fremtid, kunne vedtage 
en gennemførelsesretsakt, der bestemmer, 
at varer og tjenesteydelser fra det 
pågældende land ikke bør udelukkes fra 
procedurerne for tildeling af kontrakter
eller koncessioner i en periode på et år.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I betragtning af at adgangen for 
tredjelandes varer og tjenesteydelser til
markedet for offentlige indkøb i EU falder 
ind under den fælles handelspolitiks 
anvendelsesområde, bør medlemsstaterne 
eller deres ordregivende 

(18) I betragtning af at adgangen for 
tredjelandes varer og tjenesteydelser til 
markedet for offentlige indkøb eller 
koncessioner i EU falder ind under den 
fælles handelspolitiks anvendelsesområde, 
bør medlemsstaterne eller deres 
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myndigheder/ordregivere ikke kunne 
begrænse adgangen for tredjelandes varer 
eller tjenesteydelser til deres 
udbudsprocedurer ved andre 
foranstaltninger end dem, der er fastsat i 
denne forordning.

ordregivende myndigheder/ordregivere 
ikke kunne begrænse adgangen for 
tredjelandes varer eller tjenesteydelser til 
deres udbudsprocedurer ved andre 
foranstaltninger end dem, der er fastsat i 
denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 40
Barbara Weiler

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 
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 

(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 
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.
Tilbud, der forekommer at være unormalt 
lave i forhold til bygge- og 
anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne, kan være baseret på 
teknisk, økonomisk eller juridisk 
uforsvarlige antagelser eller 
fremgangsmåder. Ud over de regler, der er 
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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.

fastsat i artikel 69 i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 20XX/XXXEU1 og
artikel 79 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 20XX/XXXEU2, 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. Hvis tilbudsgiveren 
ikke kan give en tilstrækkelig 
begrundelse, kan den ordregivende 
myndighed afvise tilbuddet. 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.

_________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
20XX/XXX/EU om offentlige indkøb 
(EUT XXX) (2011/0438(COD)).
2Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
20XX/XXX/EU om fremgangsmåderne 
ved indgåelse af kontrakter inden for 
vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester (EUT XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Ændringsforslag 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør til enhver tid på 
eget initiativ eller efter ansøgning fra de 
interesserede parter eller en medlemsstat 

(20) Kommissionen bør til enhver tid på 
eget initiativ eller efter ansøgning fra de 
interesserede parter eller en medlemsstat 
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kunne indlede en ekstern undersøgelse 
vedrørende den restriktive praksis for 
offentlige indkøb, som et tredjeland 
angiveligt anvender. Der skal navnlig tages 
hensyn til, at Kommissionen har godkendt 
en række påtænkte udelukkelser 
vedrørende et bestemt tredjeland i medfør 
af artikel 6, stk. 2, i denne forordning. 
Sådanne undersøgelser bør ikke berøre 
Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 af 22. 
december 1994 om fastsættelse af 
fællesskabsprocedurer på området for den 
fælles handelspolitik med henblik på at 
sikre udøvelsen af Fællesskabets 
rettigheder i henhold til internationale 
handelsregler, navnlig regler fastlagt i 
Verdenshandelsorganisationens regi.

kunne indlede en ekstern undersøgelse 
vedrørende den restriktive praksis for 
offentlige indkøb og koncessioner, som et 
tredjeland angiveligt anvender. Der skal 
navnlig tages hensyn til, at Kommissionen 
har godkendt en række påtænkte 
udelukkelser vedrørende et bestemt 
tredjeland i medfør af artikel 6, stk. 2, i 
denne forordning. Sådanne undersøgelser 
bør ikke berøre Rådets forordning (EF) nr. 
3286/94 af 22. december 1994 om 
fastsættelse af fællesskabsprocedurer på 
området for den fælles handelspolitik med 
henblik på at sikre udøvelsen af 
Fællesskabets rettigheder i henhold til 
internationale handelsregler, navnlig regler 
fastlagt i Verdenshandelsorganisationens 
regi.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 42
Philippe Juvin, Frank Engel

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 
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 

(21) Hvis Kommissionen på grundlag af de 
foreliggende oplysninger har grund til at 
mene, at et tredjeland har vedtaget eller 
opretholder en restriktiv praksis for 
offentlige indkøb eller koncessioner, bør 
den kunne indlede en undersøgelse. Hvis 
eksistensen af en restriktiv praksis for
offentlige indkøb bekræftes, opfordrer 
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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.

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. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 43
Philippe Juvin, Frank Engel

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 
offentlige indkøb, som udløser dem.

(23) Sådanne foranstaltninger kan medføre 
obligatorisk udelukkelse af visse 
tredjelandes varer og tjenesteydelser fra 
offentlige indkøbsprocedurer eller fra 
procedurer for tildeling af koncessioner 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.
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Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at de internationale 
markedsadgangsforpligtelser, som indgås 
på området for offentlige indkøb efter 
vedtagelsen af denne forordning, kan 
afspejles i Den Europæiske Unions 
retsorden bør Kommissionen tillægges 
beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og ændringer af listen over 
internationale aftaler, som er knyttet som 
bilag til denne forordning. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen under 
forberedelserne hertil gennemfører 
passende høringer, herunder af eksperter. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(27) For at de internationale 
markedsadgangsforpligtelser, som indgås 
på området for offentlige indkøb og 
koncessioner efter vedtagelsen af denne 
forordning, kan afspejles i Den Europæiske 
Unions retsorden bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og ændringer af listen over 
internationale aftaler, som er knyttet som 
bilag til denne forordning. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen under 
forberedelserne hertil gennemfører 
passende høringer, herunder af eksperter. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
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direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet er det 
nødvendigt og hensigtsmæssigt for 
opfyldelsen af den grundlæggende 
målsætning om at etablere en fælles 
ekstern politik på området for offentlige 
indkøb at fastsætte regler for behandlingen 
af varer og tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet af Den Europæiske Unions 
internationale forpligtelser. Denne 
forordning om adgangen for tredjelandes 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser 
går ikke ud over, hvad der er nødvendigt 
for at nå de tilstræbte mål, jf. artikel 5, stk. 
4, i traktaten om Den Europæiske Union

(31) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet er det 
nødvendigt og hensigtsmæssigt for 
opfyldelsen af den grundlæggende 
målsætning om at etablere en fælles 
ekstern politik på området for offentlige 
indkøb og koncessioner at fastsætte regler 
for behandlingen af varer og 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet af Den 
Europæiske Unions internationale 
forpligtelser. Denne forordning om 
adgangen for tredjelandes 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser 
går ikke ud over, hvad der er nødvendigt 
for at nå de tilstræbte mål, jf. artikel 5, stk. 
4, i traktaten om Den Europæiske Union

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 46
Philippe Juvin, Frank Engel
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastsætter regler for 
adgangen for tredjelandes varer og 
tjenesteydelser til deltagelse i udbud, der 
gennemføres af ordregivende 
myndigheder/ordregivere i Unionen, 
vedrørende udførelse af bygge- og 
anlægsarbejder samt levering af varer og 
tjenesteydelser og fastsætter procedurer, 
der støtter forhandlingerne om adgang til 
tredjelandes markeder for offentlige indkøb 
for Unionens varer og tjenesteydelser.

1. Denne forordning fastsætter regler for 
adgangen for tredjelandes varer og 
tjenesteydelser til deltagelse i udbud og 
koncessioner, der henholdsvis
gennemføres og tildeles af ordregivende 
myndigheder/ordregivere i Unionen, alt 
efter den pågældende kontrakts art,
vedrørende udførelse af bygge- og 
anlægsarbejder samt levering af varer og 
tjenesteydelser og fastsætter procedurer, 
der støtter forhandlingerne om adgang til 
tredjelandes markeder for offentlige indkøb
og koncessioner for Unionens varer og 
tjenesteydelser.

Or. fr

Begrundelse

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Ændringsforslag 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastsætter regler for 
adgangen for tredjelandes varer og 
tjenesteydelser til deltagelse i udbud, der 
gennemføres af ordregivende 
myndigheder/ordregivere i Unionen, 

1. Denne forordning fastsætter regler for 
adgangen for tredjelandes varer og 
tjenesteydelser til deltagelse i udbud, der 
gennemføres af ordregivende 
myndigheder/ordregivere i Unionen, 
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vedrørende udførelse af bygge- og 
anlægsarbejder samt levering af varer og 
tjenesteydelser og fastsætter procedurer, 
der støtter forhandlingerne om adgang til 
tredjelandes markeder for offentlige indkøb 
for Unionens varer og tjenesteydelser.

vedrørende udførelse af bygge- og 
anlægsarbejder samt levering af varer og
tjenesteydelser og fastsætter procedurer, 
der støtter forhandlingerne om adgang til 
tredjelandes markeder for offentlige indkøb 
for Unionens varer og tjenesteydelser, med 
henblik på at fremme den gensidige 
åbenhed af markederne for offentlige 
indkøb mellem EU og EU's 
handelspartnere.

Or. en

Ændringsforslag 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes frihed til i 
overensstemmelse med EU-retten at 
definere, hvad de anser for tjenesteydelser 
af almen økonomisk interesse, hvordan 
disse tjenesteydelser bør organiseres og 
finansieres i overensstemmelse med 
statsstøttereglerne, og hvilke specifikke 
forpligtelser de bør være underlagt. 
Ligeledes berører denne forordning ikke 
offentlige myndigheders beslutninger om, 
hvorvidt, hvordan og i hvilket omfang de 
ønsker at udføre offentlige funktioner selv 
i henhold til protokol nr. 26 om 
tjenesteydelser af almen interesse og 
artikel 14 i TEUF. Dette gælder også for 
Den Europæiske Unions politikker over 
for tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 49
Philippe Juvin, Frank Engel
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
tildeling af kontrakter, hvor varerne eller 
tjenesteydelserne indkøbes til offentligt 
brug og uden sigte på kommercielt 
videresalg og ej heller med sigte på 
anvendelse i forbindelse med levering af 
tjenesteydelser til kommercielt salg.

Denne forordning finder anvendelse på 
tildeling af kontrakter, hvor varerne eller 
tjenesteydelserne indkøbes til offentligt 
brug, samt på tildeling af koncessioner, 
hvor tjenesteydelser leveres til offentligt 
brug, og uden sigte på kommercielt 
videresalg og ej heller med sigte på 
anvendelse i forbindelse med levering af 
tjenesteydelser til kommercielt salg.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen. Der findes ikke koncessioner på levering af produkter.

Ændringsforslag 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a)"økonomisk aktør": enhver fysisk eller 
juridisk person eller offentlig enhed eller 
sammenslutning af sådanne personer 
og/eller enheder, herunder midlertidige 
sammenslutninger af virksomheder, som 
tilbyder henholdsvis udførelse af bygge-
og anlægsarbejde og/eller bygge- og 
anlægsarbejder eller levering af varer 
eller tjenesteydelser på markedet

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning til udviklingen i forhandlingerne om direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 51
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "ordregivende myndighed/ordregiver":
"ordregivende myndighed" som defineret 
i [artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18/EF, og
"ordregiver" som defineret i artikel 2 i 
direktiv 2004/17/EF og artikel 3 og 4 i 
direktiv 20.. om tildeling af 
koncessionskontrakter]

c) "ordregivende myndighed/ordregiver":
staten, regionale eller lokale 
myndigheder, offentligretlige organer og 
sammenslutninger af et eller flere af disse 
offentligretlige organer som defineret i 
[artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18/EF, og
"ordregiver" som defineret i artikel 2 i 
direktiv 2004/17/EF og artikel 3 og 4 i 
direktiv 20.. om tildeling af 
koncessionskontrakter]

Or. en

Ændringsforslag 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "varer eller tjenesteydelser, der er 
omfattet": en vare eller en tjenesteydelse 
med oprindelse i et land, med hvilket 
Unionen har indgået en international aftale 
på området for offentlige indkøb, herunder 
markedsadgangsforpligtelser, som den 
relevante aftale gælder for. Bilag I til 
denne forordning indeholder en liste over 
relevante aftaler

d) "varer eller tjenesteydelser, der er 
omfattet": en vare eller en tjenesteydelse 
med oprindelse i et land, med hvilket 
Unionen har indgået en international aftale 
på området for offentlige indkøb og 
koncessioner, herunder 
markedsadgangsforpligtelser, som den 
relevante aftale gælder for. Bilag I til 
denne forordning indeholder en liste over 
relevante aftaler

(Denne ændring vedrører hele 
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retsaktsforslaget (tilføjelse af en 
henvisning til koncessioner, når der 
henvises til offentlige indkøb); hvis den 
vedtages, skal der foretages tekniske 
rettelser i hele teksten).

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "fravær af væsentlig gensidighed": 
situationer, hvor restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
eller tildeling af koncessioner medfører 
alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's økonomiske 
aktører, varer og tjenesteydelser; fraværet 
på væsentlig gensidighed kan navnlig 
skyldes:
a) manglende internationale forpligtelser 
for tredjelandet på området for offentlige 
indkøb og koncessioner med henblik på at 
sikre gennemsigtighed og forhindre 
enhver forskelsbehandling af Unionens 
varer, tjenesteydelser og økonomiske 
aktører
b) tredjelandets lovgivning eller 
reguleringsforanstaltninger vedrørende 
eller ikke vedrørende offentlige indkøb
eller koncessioner, som indebærer eller 
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medfører manglende gennemsigtighed 
eller forskelsbehandling af Unionens 
varer, tjenesteydelser og erhvervsdrivende
c) den individuelle vedtagelse eller 
gennemførelse i tredjelandet af offentlige 
myndigheders eller ordregiveres 
diskriminerende praksis over for 
Unionens varer, tjenesteydelser og 
erhvervsdrivende.

Or. fr

Begrundelse

Begrebet "fravær af væsentlig gensidighed" er et nøglekoncept i forslaget til forordning og 
bør defineres. Kommissionens analyse bør for så vidt foretages i henhold til de enkelt tilfælde 
og kan således omfatte foranstaltninger, der ikke er anført i denne forordning, i henhold til de 
specifikke forhold, som skal evalueres, og derfor er den foreslåede definition ikke 
udtømmende. 

Ændringsforslag 54
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "markedsadgangsforbehold": enhver 
undtagelse og fravigelse truffet af en stat, 
med hvilken Unionen har indgået en 
international aftale på området for 
offentlige indkøb eller koncessioner, 
herunder markedsadgangsforpligtelser.

Or. fr

Ændringsforslag 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "tilfredsstillende afhjælpende eller 
korrigerende foranstaltninger": 
afskaffelse af de restriktive 
foranstaltninger, der er blevet underlagt 
Kommissionens undersøgelse.

Or. en

Ændringsforslag 56
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "fravær af væsentlig gensidighed": 
enhver restriktiv foranstaltning 
vedrørende adgang til markeder for 
offentlige indkøb eller tildeling af 
koncessioner, som har en tilbagevendende 
og alvorlig forskelsbehandling af 
Unionens varer, tjenesteydelser og 
erhvervsdrivende til følge, navnlig på 
baggrund af en mangel på eller gældende 
diskriminerende lovgivning eller 
administrative bestemmelser eller på 
baggrund af praksis for rimelig og 
gennemsigtig behandling.

Or. fr

Ændringsforslag 57
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) "afhjælpende/korrigerende 
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foranstaltninger": tilbagetrækning af 
restriktive foranstaltninger, der er berørt 
af Kommissionens undersøgelse.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) anses udførelse af bygge- og
anlægsarbejder som omhandlet i direktiv 
[2004/17/EF, 2004/18/EF og direktiv 
201./.. om indgåelse af 
koncessionskontrakter] som levering af en 
tjenesteydelse

d) er "bygge- og anlægsarbejde" 
resultatet af et sæt bygge- og 
anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at 
udfylde en økonomisk eller teknisk 
funktion.

"Offentlige bygge- og anlægskontrakter" 
er offentlige kontrakter, der har et af 
følgende formål:
a) udførelse eller både projektering og 
udførelse af arbejder vedrørende en eller 
flere aktiviteter som omhandlet i bilag II
b) udførelse eller både projektering og 
udførelse af bygge- og anlægsarbejde
c) udførelse ved et hvilket som helst 
middel af et bygge- og anlægsarbejde, der 
svarer til behov angivet af den 
ordregivende myndighed, der har 
bestemmende indflydelse på typen eller 
projekteringen af bygge- og 
anlægsarbejdet

Or. en

Ændringsforslag 59
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "offentlige vareindkøbskontrakter": 
offentlige kontrakter, som vedrører køb, 
leasing eller leje med eller uden 
forkøbsret af varer. En offentlig 
vareindkøbskontrakt kan accessorisk 
omfatte monterings- og 
installationsarbejde

Or. en

Ændringsforslag 60
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d – nr. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "offentlige tjenesteydelseskontrakter": 
offentlige kontrakter, der vedrører 
tjenesteydelser, bortset fra kontrakter 
omhandlet i stk. 2, litra d)

Or. en

Ændringsforslag 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forstås ved en "obligatorisk prisstraf" en 
forpligtelse for ordregiverne til med visse 
undtagelser at forhøje prisen på 
tjenesteydelser og/eller varer med 
oprindelse i visse tredjelande, som er 
blevet tilbudt i udbudsprocedurerne.

e) forstås ved en "obligatorisk prisstraf" en 
forpligtelse for ordregiverne til med visse 
undtagelser at forhøje prisen på 
tjenesteydelser og/eller varer med 
oprindelse i visse tredjelande, som er 
blevet tilbudt i udbudsprocedurerne eller i 
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koncessionstildelingsprocedurerne.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget (tilføjelse af en 
henvisning til 
"koncessionstildelingsprocedurer", når 
der henvises til "udbudsprocedurer" i 
ental og flertal); hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten).

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 62
Nora Berra, Constance Le Grip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "markedsadgangsforbehold": enhver 
undtagelse og fravigelse fra en 
international aftale vedrørende offentlige 
indkøb, herunder 
markedsadgangsforpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En vares oprindelse bestemmes i 
overensstemmelse med artikel 22-26 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om 
indførelse af en EF-toldkodeks18 .

1. En vares oprindelse bestemmes i 
overensstemmelse med artikel 52-55, 
herunder de delegerede retsakter, der skal 
indføres i henhold til artikel 55, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr.
XXXX/2013 om indførelse af en EU-
toldkodeks.

Or. en

Ændringsforslag 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved tildelingen af kontrakter om udførelse 
af bygge- og anlægsarbejder eller levering 
af varer eller tjenesteydelser skal de 
ordregivende myndigheder/ordregiverne 
behandle varer og tjenesteydelser, der er 
omfattet, på samme måde som varer og 
tjenesteydelser med oprindelse i Den 
Europæiske Union.

Ved tildelingen af kontrakter om udførelse 
af bygge- og anlægsarbejder eller levering 
af varer eller tjenesteydelser eller ved 
tildeling af koncessioner på udførelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller levering af 
tjenesteydelser skal de ordregivende 
myndigheder/ordregiverne behandle varer 
og tjenesteydelser, der er omfattet, på 
samme måde som varer og tjenesteydelser 
med oprindelse i Den Europæiske Union.

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen. Der findes imidlertid ikke koncessioner på levering af produkter.
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Ændringsforslag 65
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) efter anmodning fra enkelte 
ordregivere efter de regler, der er fastsat i 
artikel 6

udgår

Or. en

Ændringsforslag 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel vil få en negativ indvirkning på det indre marked, idet den vil muliggøre 
udelukkelse af tilbud fra tredjelandsleverandører, også i tilfælde, hvor en virksomhed fra en 
EU-medlemsstat har en betydelig ejerandel (op til 49 %). EU-virksomheder, der er 
leverandører til virksomheder i tredjelande, eller hvis forsyningskæder er afhængige af 
virksomheder i tredjelande, ville således få frataget muligheden for at indgå offentlige 
indkøbskontrakter. Dette kan skade det indre marked på lang sigt, idet konkurrencen 
begrænses.

Ændringsforslag 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende 
myndigheders/ordregivernes beføjelser til 
at udelukke tilbud, der omfatter varer og 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet

Udelukkelse af tilbud, der omfatter varer 
og tjenesteydelser, der ikke er omfattet

Or. en

Ændringsforslag 68
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår kontrakter med en 
anslået værdi over 5 000 000 EUR 
eksklusive moms, vurderer Kommissionen 
efter anmodning fra ordregivende 
myndigheder/ordregivere og på 
nedennævnte betingelser udelukkelsen af 
tilbud, der omfatter varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse uden for 
EU, fra procedurerne for tildeling af 
kontrakter, hvis værdien af varer eller 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, 
overstiger 50 % af den samlede værdi af 
de varer eller tjenesteydelser, som udgør 
tilbuddet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 69
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår kontrakter med en 1. For så vidt angår kontrakter med en 
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anslået værdi over 5 000 000 EUR 
eksklusive moms, vurderer Kommissionen 
efter anmodning fra ordregivende 
myndigheder/ordregivere og på 
nedennævnte betingelser udelukkelsen af 
tilbud, der omfatter varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse uden for 
EU, fra procedurerne for tildeling af 
kontrakter, hvis værdien af varer eller 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, 
overstiger 50 % af den samlede værdi af de 
varer eller tjenesteydelser, som udgør 
tilbuddet.

anslået værdi over 15 000 000 EUR 
eksklusive moms, vurderer Kommissionen 
efter anmodning fra ordregivende 
myndigheder/ordregivere og på 
nedennævnte betingelser udelukkelsen af 
tilbud, der omfatter varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse uden for 
EU, fra procedurerne for tildeling af 
kontrakter, hvis værdien af varer eller 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, 
overstiger 50 % af den samlede værdi af de 
varer eller tjenesteydelser, som udgør 
tilbuddet.

Or. de

Ændringsforslag 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår kontrakter med en 
anslået værdi over 5 000 000 EUR 
eksklusive moms, vurderer Kommissionen 
efter anmodning fra ordregivende 
myndigheder/ordregivere og på 
nedennævnte betingelser udelukkelsen af
tilbud, der omfatter varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse uden for 
EU, fra procedurerne for tildeling af 
kontrakter, hvis værdien af varer eller 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, 
overstiger 50 % af den samlede værdi af de 
varer eller tjenesteydelser, som udgør 
tilbuddet.

1. Ordregivende myndigheder/ordregivere
kan udelukke tilbud, der omfatter varer 
eller tjenesteydelser med oprindelse uden 
for EU, fra procedurerne for tildeling af 
kontrakter, hvis værdien af varer eller 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, 
overstiger 50 % af den samlede værdi af de 
varer eller tjenesteydelser, som udgør 
tilbuddet.

Or. en

Ændringsforslag 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) For kontrakter med en anslået værdi på 
eller over 5 000 000 EUR eksklusive 
moms vurderer Kommissionen, om 
kontrakterne kan udelukkes fra 
procedurerne for tildeling af 
kontrakttilbud, der omfatter varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse uden for 
EU, hvis værdien af de varer eller 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, 
overstiger 50 % af den samlede værdi af 
de varer eller tjenesteydelser, som udgør 
tilbuddet, på følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. medlemsstaterne skal sikre, at 
økonomiske aktører, der udfører en 
offentlig kontrakt, overholder de 
gældende forpligtelser inden for miljø-, 
social- og arbejdsmarkedsområdet i EU-
lovgivningen, den nationale lovgivning, 
de fælles overenskomster og i de 
internationale miljømæssige, sociale og 
arbejdsretlige bestemmelser, der er anført 
i bilag XI i direktivet om offentlige 
indkøb, herunder ILO-konvention nr. 94.

Or. en

Ændringsforslag 73
Morten Løkkegaard
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ordregivende 
myndigheder/ordregivere har til hensigt at 
anmode om udelukkelse af tilbud fra 
procedurerne for tildeling af kontrakter 
på grundlag af stk. 1, anfører de dette i 
den udbudsbekendtgørelse, de 
offentliggør i henhold til artikel 35 i 
direktiv 2004/18/EF eller i henhold til 
artikel 42 i direktiv 2004/17/EF eller 
artikel 26 i direktivet om tildeling af 
koncessionskontrakter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 74
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

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 

udgår
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vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 17, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 75
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

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. Kriterierne 
vedrørende overholdelsen af de
miljømæssige, sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige bestemmelser, 
der finder anvendelse på arbejdspladsen i 
tredjelandet, i henhold til de anførte 
internationale konventioner, herunder 
ILO-konvention nr. 94, samt lovgivningen 
og de kollektive aftaler, skal ligeledes 
tages i betragtning. 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
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Ændringsforslag 76
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de ordregivende 
myndigheder/ordregiverne modtager 
tilbud, der opfylder betingelserne i stk. 1, 
og som de derfor agter at anmode om 
udelukkelse af, skal de underrette 
Kommissionen. Under 
underretningsproceduren kan den 
ordregivende myndighed/ordregiveren 
fortsætte sin analyse af tilbuddene.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 77
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Underretningen sendes elektronisk ved 
hjælp af en standardformular. 
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
udformningen af standardformularerne. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 17, 
stk. 3. Standardformularen skal indeholde 
følgende oplysninger:

udgår

a) den ordregivende 
myndigheds/ordregiverens navn og 
kontaktoplysninger
b) en beskrivelse af genstanden for 
kontrakten
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c) navn og kontaktoplysninger for den 
erhvervsdrivende, hvis tilbud vil blive 
udelukket
d) oplysninger om de erhvervsdrivendes 
oprindelse samt om varernes og/eller 
tjenesteydelsernes oprindelse og værdi.

Or. en

Ændringsforslag 78
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den ordregivende 
myndigheds/ordregiverens navn og 
kontaktoplysninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 79
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af genstanden for 
kontrakten

udgår

Or. en

Ændringsforslag 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af genstanden for 
kontrakten

b) en beskrivelse af genstanden for 
kontrakten eller koncessionen

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget (tilføjelse af begrebet 
"koncession" til begrebet "kontrakt" i 
ental og flertal); hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten).

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 81
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) navn og kontaktoplysninger for den 
erhvervsdrivende, hvis tilbud vil blive 
udelukket

udgår

Or. en

Ændringsforslag 82
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 4 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysninger om de erhvervsdrivendes 
oprindelse samt om varernes og/eller 
tjenesteydelsernes oprindelse og værdi.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 83
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode den 
ordregivende myndighed/ordregiveren om 
yderligere oplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 84
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne skal forelægges inden for 
otte arbejdsdage regnet fra første hverdag 
efter den dato, hvor anmodningen om 
supplerende oplysninger modtages. Hvis 
Kommissionen ikke modtager disse 
oplysninger inden for denne periode, 
suspenderes den i stk. 3 fastsatte periode, 
indtil Kommissionen modtager de ønskede 
oplysninger.

udgår

Or. en



PE516.621v01-00 46/74 AM\943395DA.doc

DA

Ændringsforslag 85
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For de i stk. 1 omhandlede kontrakter 
vedtager Kommissionen en 
gennemførelsesretsakt om godkendelse af 
den planlagte udelukkelse inden for en 
frist på to måneder regnet fra første 
hverdag efter den dato, hvor den 
modtager underretningen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 
2. Denne frist kan forlænges en gang med 
højst to måneder i behørigt begrundede 
tilfælde, navnlig hvis oplysningerne i 
underretningen eller i de vedlagte 
dokumenter er ufuldstændige eller 
ukorrekte, eller hvis der sker væsentlige 
ændringer i de forhold, der beskrives. 
Hvis Kommissionen ved udløbet af denne 
frist på to måneder eller den forlængede 
frist ikke har vedtaget en afgørelse om at 
godkende eller undlade at godkende 
udelukkelsen, anses udelukkelsen for at 
være afvist af Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 86
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 
3, godkendes den påtænkte udelukkelse i 
følgende tilfælde:

udgår
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a) hvis den internationale aftale om 
markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem Unionen 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
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.
I forbindelse med litra b) antages det, at 
der er tale om manglende væsentlig 
gensidighed, hvis de restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser.
Når Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 
3, godkender den ikke en påtænkt 
udelukkelse, hvis den vil krænke de 
markedsadgangsforpligtelser, som EU har 
indgået i sine internationale aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 87
Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den internationale aftale om 
markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem Unionen og det land, hvor 
varerne og/eller tjenesteydelserne har 
oprindelse, indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, der tages af 

udgår
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EU, for de varer og/eller tjenesteydelser, 
for hvilke udelukkelsen foreslås

Or. en

Ændringsforslag 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hvis Kommissionen med passende 
midler kan påvise overtrædelser af de 
gældende forpligtelser inden for miljø-, 
social- og arbejdsmarkedsområdet i EU-
lovgivningen, den nationale lovgivning, 
de fælles overenskomster og i de 
internationale miljømæssige, sociale og 
arbejdsretlige bestemmelser, der er anført 
i bilag XI i direktivet om offentlige 
indkøb, herunder ILO-konvention nr. 94

Or. en

Ændringsforslag 89
Morten Løkkegaard

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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 90
Philippe Juvin, Frank Engel

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 eller tildeling af koncessioner, der 
vil føre til en mangel på væsentlig 
gensidighed i markedsåbning mellem 
Unionen og det pågældende tredjeland.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget (tilføjelse af "tildeling af 
koncessioner, når der henvises til 
"offentlige indkøb"); hvis den vedtages, 
skal der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten).

Or. fr

Begrundelse

Efter forhandlingerne vedrørende direktiverne om offentlige indkøb og det nye forslag til et 
direktiv om koncessioner bør terminologien i nærværende forordning tilpasses efter 
terminologien vedrørende koncessioner, idet forordningen omfatter både offentlige indkøb 
("public procurement") og koncessioner ("concessions") (artikel 1.2). Der findes særskilte 
lovgivningsmæssige instrumenter for de to kontrakttyper. Forskellen mellem de to typer bør 
afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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 

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

indkøb, der vil føre til en mangel på 
væsentlig gensidighed i markedsåbning 
mellem Unionen og det pågældende 
tredjeland, navnlig hvis disse restriktive 
foranstaltninger er ødelæggende for EU's 
økonomiske interesser, som f.eks. EU's 
industri.

Or. en

Ændringsforslag 92
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra b) antages det, at 
der er tale om manglende væsentlig 
gensidighed, hvis de restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra b) antages det, at 
der er tale om manglende væsentlig 
gensidighed, hvis de restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser.

udgår
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Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget om at lade dette afsnit udgå bør ses i sammenhæng med den nye definition 
af begrebet "fravær af væsentlig gensidighed" (artikel 2, stk. 1, litra ga)) og de elementer, 
som Kommissionen bør tage hensyn til i sin analyse af "fravær af væsentlig gensidighed" 
(artikel 6, stk. 5).

Ændringsforslag 94
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 
3, godkender den ikke en påtænkt 
udelukkelse, hvis den vil krænke de 
markedsadgangsforpligtelser, som EU har 
indgået i sine internationale aftaler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 95
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved vurderingen af, om der er tale om 
fravær af væsentlig gensidighed, 
undersøger Kommissionen følgende:

udgår

a) i hvilken udstrækning 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, 
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tjenesteydelser og erhvervsdrivende
b) i hvilken udstrækning offentlige 
myndigheder og/eller enkelte ordregivere 
opretholder eller vedtager 
diskriminerende praksis over for 
Unionens varer, tjenesteydelser og 
erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 96
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved vurderingen af, om der er tale om 
fravær af væsentlig gensidighed, 
undersøger Kommissionen følgende:

5. Ved vurderingen af, om der er tale om 
fravær af væsentlige lige 
konkurrencevilkår, undersøger 
Kommissionen følgende:

Or. en

Ændringsforslag 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved vurderingen af, om der er tale om 
fravær af væsentlig gensidighed, 
undersøger Kommissionen følgende:

5. Ved vurderingen af, om der er tale om 
fravær af væsentlig gensidighed som 
defineret i artikel 2, stk. 1, litra ga),
undersøger Kommissionen følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 98
Morten Løkkegaard
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i hvilken udstrækning 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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i hvilken udstrækning 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

a) i hvilken udstrækning det pågældende 
lands lovgivning eller 
reguleringsforanstaltninger om offentlige 
indkøb eller koncessioner sikrer 
gennemsigtighed i overensstemmelse med 
de internationale standarder på området for 
offentlige indkøb og forhindrer enhver 
forskelsbehandling af Unionens varer, 
tjenesteydelser og erhvervsdrivende

Or. fr

Begrundelse

Stykkets anvendelsesområde bør ikke alene omfatte gældende lovgivning, men bør udvides til 
at omfatte reguleringsforanstaltninger vedrørende offentlige indkøb/koncessioner, som 
Kommissionen ligeledes bør tage hensyn til i sin analyse af "fravær af væsentlig 
gensidighed".
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Ændringsforslag 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i hvilken udstrækning det pågældende 
tredjelands lovgivning eller 
reguleringsforanstaltninger, ud over dem, 
der er anført i litra a), indebærer eller 
medfører til manglende gennemsigtighed 
for eller forskelsbehandling af Unionens 
varer, tjenesteydelser og erhvervsdrivende

Or. fr

Begrundelse

Love og reguleringsforanstaltninger, der ikke specifikt vedrører offentlige 
indkøb/koncessioner, men som kan indebære diskriminerende klausuler eller kan medføre 
forskelsbehandling af Unionens varer, tjenesteydelser eller erhvervsdrivende, bør ligeledes 
medtages.

Ændringsforslag 101
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i hvilken udstrækning offentlige 
myndigheder og/eller enkelte ordregivere 
opretholder eller vedtager 
diskriminerende praksis over for 
Unionens varer, tjenesteydelser og 
erhvervsdrivende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Ved vurderingen af, om der foreligger 
bevis for alvorlige og gentagne 
overtrædelser af arbejdstagernes 
grundlæggende rettigheder inden for 
social- og arbejdsmarkedsområdet i EU-
lovgivningen, den nationale lovgivning, 
de fælles overenskomster og i de 
internationale miljømæssige, sociale og 
arbejdsretlige bestemmelser, der er anført 
i bilag XI i direktivet om offentlige 
indkøb, herunder ILO-konvention nr. 94, 
undersøger Kommissionen følgende:
i) i hvilken udstrækning lovgivning og 
praksis i det pågældende land sikrer 
overholdelse af arbejdstagernes 
grundlæggende rettigheder inden for 
social- og arbejdsmarkedsområdet i EU-
lovgivningen, den nationale lovgivning, 
de fælles overenskomster og i de 
internationale miljømæssige, sociale og 
arbejdsretlige bestemmelser, der er anført 
i bilag XI i direktivet om offentlige 
indkøb, herunder ILO-konvention nr. 94
ii) i hvilken udstrækning offentlige 
myndigheder og/eller enkelte ordregivere 
opretholder eller vedtager social dumping 
over for de pågældende varer og 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 103
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Før Kommissionen træffer en afgørelse udgår
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i henhold til stk. 3, skal den høre de(n) 
pågældende tilbudsgiver(e).

Or. en

Ændringsforslag 104
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Ordregivende 
myndigheder/ordregivere, der har 
udelukket tilbud i medfør af stk. 1, skal 
angive dette i den bekendtgørelse om 
indgåede kontrakter, de offentliggør i 
medfør af artikel 35 i direktiv 2004/18/EF, 
artikel 42 i direktiv 2004/17/EF eller 
artikel 27 i direktivet om tildeling af 
koncessionskontrakter. Kommissionen 
vedtager gennemførelsesretsakter 
vedrørende udformningen af 
standardformularerne til bekendtgørelser 
om indgåede kontrakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 17, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 105
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 
Kommissionen har vedtaget en 
gennemførelsesretsakt om midlertidig 
adgang for varer og tjenesteydelser fra et 
land, der deltager i substansforhandlinger 

udgår
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med EU, jf. artikel 9, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Unormalt lave tilbud
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 
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.
En ordregivende myndighed/ordregiver 
kan beslutte ikke at meddele sådanne 
oplysninger, hvis en sådan videregivelse 
vil hindre retshåndhævelsen eller på 
anden måde være i strid med offentlige 
interesser eller til skade for bestemte 
offentlige eller private økonomiske 
aktørers legitime økonomiske interesser 
eller for den loyale konkurrence mellem 
disse.
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Or. en

Begrundelse

Dette pålægger de ordregivende myndigheder en uforholdsmæssig stor administrativ byrde. 
De vil være forpligtet til at sætte sig ind i komplekse oprindelsesregler samt den nuværende 
GPA og bilateral dækning for at fastslå, om et lavt tilbud er antageligt. Desuden vil 
udbudsprocedurerne blive forsinkede, hvis underretning påkræves.

Ændringsforslag 107
Raffaele Baldassarre

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 
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.

I forbindelse med tilbud, der omfatter 
varer og/eller tjenesteydelser med 
oprindelse uden for Unionen, og hvori 
værdien af varer og/eller tjenesteydelser, 
der ikke er omfattet, overstiger 50 % af den 
samlede værdi af de varer eller 
tjenesteydelser, som tilbuddet består af,
skal de ordregivende 
myndigheder/ordregiverne kræve, at den 
pågældende økonomiske aktør gør rede 
for sine priser eller omkostninger, hvis:

a) den opgivne pris eller omkostning er 
mindst 20 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for 
de øvrige tilbudsgivere eller
b) den opgivne pris eller omkostning er 
mindst 20 % lavere end prisen eller 
omkostningen for det næstlaveste tilbud.
2. Kravet om redegørelse i henhold til 
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stk. 1 skal, når det er relevant, navnlig 
omhandle følgende aspekter:
a) besparelser i forbindelse med 
byggemetoden
b) produktionsmetoden for varerne eller 
udførelsen af tjenesteydelserne
c) tekniske foranstaltninger
c) originaliteten af arbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne
e) overholdelsen af EU-lovgivningen
f) statsstøtte, som tilbudsgiveren har 
modtaget i løbet af de seneste tre år.
3. Hvis et unormalt lavt tilbud 
identificeres i henhold til stk. 1, og uden 
at det berører kravet om redegørelse, 
underretter den ordregivende 
myndighed/ordregiveren de øvrige 
tilbudsgivere skriftligt.
4. Den ordregivende 
myndighed/ordregiveren kontrollerer 
oplysningerne ved at høre tilbudsgiveren 
på forhånd.
5. Den ordregivende 
myndighed/ordregiveren skal afvise det 
unormalt lave tilbud, hvis den forelagte 
dokumentation ikke begrunder det lave 
pris- eller omkostningsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 108
Barbara Weiler

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 

Hvis den ordregivende 
myndighed/ordregiveren i henhold til 
artikel 69 i direktivet om offentlige indkøb
(COM(2011)0896) eller i henhold til 
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fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
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.

artikel 79 i direktivet om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester (COM(2011)0895) 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.

Or. en

Ændringsforslag 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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 
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 

1. Den ordregivende 
myndighed/ordregiveren kræver 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 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester, at de økonomiske aktører 
gør rede for priserne eller 
omkostningerne i tilbuddet, hvis det 
forekommer at være unormalt lavt i 
forhold til arbejderne, varerne eller
tjenesteydelserne.
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eller omkostninger.

2. Forklaringerne i stk. 1 kan navnlig 
vedrøre følgende:
a) besparelser i forbindelse med 
byggemetoden, produktionsmetoden for 
varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne
b) de anvendte tekniske løsninger eller 
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet eller for 
at levere varerne eller tjenesteydelserne
c) originaliteten af de af tilbudsgiveren 
tilbudte arbejder, varer eller 
tjenesteydelser
d) overholdelse af de forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 1 a (nyt)
da) overholdelse af forpligtelserne i 
artikel 71 i direktivet om offentlige indkøb 
eller i henhold til artikel 81 i direktivet om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester.
e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.
Efter kontrol af tilbudsgiverens 
forklaringer med henblik på 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, underretter den 
ordregivende myndighed/ordregiveren de 
øvrige tilbudsgivere skriftligt med en 
begrundelse for de unormalt lave priser 
eller omkostninger.
3. Den ordregivende myndighed vurderer 
de fremlagte oplysninger ved at konsultere 
tilbudsgiveren. Den ordregivende enhed 
må kun afvise tilbuddet, hvis den forelagte 
dokumentation ikke på tilfredsstillende vis 
redegør for det lave pris- eller 
omkostningsniveau, under hensyntagen 
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til de elementer, der er nævnt i stk. 2.
De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 
unormalt lavt, fordi det ikke opfylder de 
gældende forpligtelser, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 1 a (nyt).
4. Hvis en ordregivende myndighed 
fastslår, at et tilbud er unormalt lavt, fordi 
tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, 
kan tilbuddet kun afvises med denne 
begrundelse alene, hvis den ordregivende 
myndighed konsulterer tilbudsgiveren og 
denne inden for en tilstrækkelig frist, som 
fastsættes af den ordregivende 
myndighed, ikke kan godtgøre, at den 
pågældende støtte var forenelig med det 
indre marked som omhandlet i artikel 107 
i traktaten.
5. Efter anmodning stiller medlemsstater 
som led i det administrative arbejde alle 
oplysninger vedrørende dokumentation og 
dokumenter, de har adgang til, såsom 
lovgivning, alment gældende kollektive 
aftaler eller nationale tekniske 
standarder, om de elementer, der er nævnt 
i stk. 2, til rådighed for andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 110
Barbara Weiler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal kræve, 
at økonomiske aktører gør rede for de 
priser eller omkostninger, der er foreslået 
i tilbuddet, hvis det pågældende tilbud 
forekommer at være unormalt lavt i 
forhold til bygge- og anlægsarbejderne, 
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varerne eller tjenesteydelserne.

Or. en

Ændringsforslag 111
Barbara Weiler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forklaringerne i stk. 1 a (nyt) kan navnlig 
vedrøre følgende:
a) besparelser i forbindelse med 
byggemetoden, produktionsmetoden for 
varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne
b) de anvendte tekniske løsninger eller 
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet eller for 
at levere varerne eller tjenesteydelserne
c) originaliteten af de af tilbudsgiveren 
tilbudte arbejder, varer eller 
tjenesteydelser
d) overholdelse af de gældende 
forpligtelser inden for miljø-, social- og 
arbejdsmarkedsområdet i EU-
lovgivningen, den nationale lovgivning, 
de fælles overenskomster eller i de 
internationale miljømæssige, sociale og 
arbejdsretlige bestemmelser, der er anført 
i bilag XI i direktivet om offentlige indkøb 
(COM(2011)0896), eller, hvor disse ikke 
finder anvendelse, andre bestemmelser, 
der sikrer tilsvarende beskyttelse
e) underleverandørers overholdelse af de 
forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1 a 
(nyt), litra d). Med henblik på at forhindre 
overtrædelse af disse forpligtelser kan 
medlemsstaterne og de ordregivende 
myndigheder træffe passende 
foranstaltninger
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f) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.

Or. en

Ændringsforslag 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed vurderer de 
fremlagte oplysninger ved at konsultere 
tilbudsgiveren. Den ordregivende enhed 
må kun afvise tilbuddet, hvis den forelagte 
dokumentation ikke på tilfredsstillende vis 
redegør for det lave pris- eller 
omkostningsniveau, under hensyntagen 
til de elementer, der er nævnt i stk. 1 b 
(nyt).
De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 
unormalt lavt, fordi det ikke opfylder de 
gældende forpligtelser, der er omhandlet i 
stk. 1 b (nyt), litra d) og e).
Underleverandørers overholdelse af 
forpligtelserne i henhold til stk. 1 b (nyt), 
litra d) og e), sikres ved, at de kompetente 
nationale myndigheder træffer passende 
foranstaltninger inden for rammerne af 
deres ansvarsområde og beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en ordregivende myndighed fastslår, 
at et tilbud er unormalt lavt, fordi 
tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, 
kan tilbuddet kun afvises med denne 
begrundelse alene, hvis den ordregivende 
myndighed konsulterer tilbudsgiveren og 
denne inden for en tilstrækkelig frist, som 
fastsættes af den ordregivende 
myndighed, ikke kan godtgøre, at den 
pågældende støtte var forenelig med det 
indre marked som omhandlet i artikel 107 
i traktaten.

Or. en

Ændringsforslag 114
Barbara Weiler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning stiller medlemsstater 
som led i det administrative arbejde alle 
oplysninger vedrørende dokumentation og 
dokumenter, de har adgang til, såsom 
lovgivning, alment gældende kollektive 
aftaler eller nationale tekniske 
standarder, om de elementer, der er nævnt 
i stk. 1 b (nyt), til rådighed for andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 115
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed/ordregiver 
kan beslutte ikke at meddele sådanne 
oplysninger, hvis en sådan videregivelse 
vil hindre retshåndhævelsen eller på 
anden måde være i strid med offentlige 
interesser eller til skade for bestemte 
offentlige eller private økonomiske 
aktørers legitime økonomiske interesser 
eller for den loyale konkurrence mellem 
disse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116
Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det konstateres ved hjælp af en 
gennemsnitstest, at et tilbud er unormalt 
lavt, undersøger de ordregivende 
myndigheder tilbuddet, idet de kræver, at 
den økonomiske operatør skal fremlægge 
yderlige oplysninger med henblik på at 
gøre rede for priserne eller 
omkostningerne i tilbuddet.

Or. en

Ændringsforslag 117
Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed kontrollerer 
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tilbudsgiverens oplysninger og er 
forpligtet til at afvise tilbuddet, hvis 
undersøgelsen af det unormalt lave tilbud 
ikke begrunder det lave pris- eller 
omkostningsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 118
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Undersøgelse vedrørende adgangen for 
EU's erhvervsdrivende, varer og 
tjenesteydelser til markederne for 
offentlige indkøb i tredjelande
1. Hvis Kommissionen finder, at det er i 
EU 's interesse, kan den til enhver tid på 
eget initiativ eller efter anmodning fra de 
interesserede parter eller en medlemsstat 
iværksætte en ekstern undersøgelse af 
offentlige indkøb vedrørende de påståede 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb.
Kommissionen tager især hensyn til, om 
en række planlagte udelukkelser er blevet 
godkendt i henhold til artikel 6, stk. 3, i 
denne forordning.
Indledes en undersøgelse, offentliggør 
Kommissionen en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende, hvori den 
opfordrer de interesserede parter og 
medlemsstaterne til at forelægge alle 
relevante oplysninger for Kommissionen 
inden for en bestemt frist.
2. Den i stk. 1 omhandlede undersøgelse 
foretages på grundlag af de kriterier, der 
er fastsat i artikel 6.
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3. Kommissionens vurdering af, hvorvidt 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb opretholdes af det pågældende 
tredjeland, foretages på grundlag af de 
oplysninger, som de interesserede parter 
og medlemsstaterne forelægger, og/eller 
oplysninger, som Kommissionen har 
indhentet i forbindelse med 
undersøgelsen, og vurderingen afsluttes 
inden for en frist på ni måneder efter 
indledningen af undersøgelsen. I behørigt 
begrundede tilfælde kan denne frist 
forlænges med tre måneder.
4. Hvis Kommissionen som følge af den 
eksterne undersøgelse af offentlige indkøb 
konkluderer, at de påståede restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb ikke
opretholdes af det pågældende tredjeland, 
vedtager Kommissionen en afgørelse om 
afslutning af undersøgelsen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel vedrører den undersøgelse, der er påkrævet inden en centraliseret lukning, og 
som er omfattet af artikel 10, som derfor også bør slettes, eftersom den er overflødig.

Ændringsforslag 119
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indledes en undersøgelse, offentliggør 
Kommissionen en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende, hvori den 
opfordrer de interesserede parter og 
medlemsstaterne til at forelægge alle 
relevante oplysninger for Kommissionen 

Indledes en undersøgelse, offentliggør 
Kommissionen en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende, hvori den 
opfordrer de interesserede parter og 
medlemsstaterne til at forelægge alle 
relevante oplysninger for Kommissionen 
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inden for en bestemt frist. inden for tre måneder.

Or. en

Ændringsforslag 120
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionens vurdering af, hvorvidt 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb opretholdes af det pågældende 
tredjeland, foretages på grundlag af de 
oplysninger, som de interesserede parter og 
medlemsstaterne forelægger, og/eller 
oplysninger, som Kommissionen har 
indhentet i forbindelse med undersøgelsen, 
og vurderingen afsluttes inden for en frist 
på ni måneder efter indledningen af 
undersøgelsen. I behørigt begrundede 
tilfælde kan denne frist forlænges med tre 
måneder.

3. Kommissionens vurdering af, hvorvidt 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb opretholdes af det pågældende 
tredjeland, foretages på grundlag af de 
oplysninger, som de interesserede parter og 
medlemsstaterne forelægger, og/eller 
oplysninger, som Kommissionen har 
indhentet i forbindelse med undersøgelsen, 
og vurderingen afsluttes inden for en frist 
på seks måneder efter indledningen af 
undersøgelsen. I behørigt begrundede 
tilfælde kan denne frist forlænges med tre 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 121
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Denne høringsprocedure er unødvendig, hvis artikel 10 bliver slettet.
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Ændringsforslag 122
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Vedtagelse af foranstaltninger, der 
begrænser adgangen for varer og 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, til 
EU's marked for offentlige indkøb
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.
2. De foranstaltninger, der vedtages i 
henhold til stk. 1, kan antage en eller flere 
af følgende former:
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
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 
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offentlige indkøb.
3. Foranstaltninger, der vedtages i 
henhold til stk. 1, kan navnlig være 
begrænset til:
a) offentlige indkøb, der foretages af visse 
bestemte kategorier af ordregivende 
myndigheder/ordregivere
b) offentlige indkøb af visse bestemte 
kategorier af varer eller tjenesteydelser
c) offentlige indkøb med en værdi over 
eller under visse bestemte tærskler.

Or. en

Begrundelse

En centraliseret lukning vil kræve, at medlemsstaterne skal afslutte kontrakter med 
tredjelandsleverandører, hvilket kan medføre øgede omkostninger for de ordregivende 
myndigheder. Dette vil underminere principperne om værdi for pengene. Der er ikke beviser 
for, at disse lukninger vil have en positiv indvirkning på adgangsspørgsmålet. Der er en reel 
risiko for, at lukningerne rent faktisk kan føre til gengældelseshandlinger. Dette vil også have 
negativ indvirkning på det indre marked, hvilket ligeledes er beskrevet i artikel 6, og skabe en 
omfattende administrativ byrde for de ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag 123
Morten Løkkegaard

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 

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 væsentlige lige 
konkurrencevilkår 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 
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oprindelse i et tredjeland. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 
2.

omfattet, med oprindelse i et tredjeland. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ophævelser Forbindelse med direktiv 2004/17/EF

Or. en

Ændringsforslag 125
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 58 og 59 i direktiv 2004/17/EF
ophæves med virkning fra denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Fra denne forordnings ikrafttrædelse og i 
henhold til dens artikel 15 forbeholder 
Kommissionen sig retten til at ophæve 
artikel 58 og 59 i direktiv 2004/17/EF ved 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 58 og 59 i direktiv 2004/17/EF
ophæves med virkning fra denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Kommissionen vurderer, om artikel 58 og 
59 i direktiv 2004/17/EF skal bevares. På 
baggrund af konklusionerne fra denne 
vurdering forelægger Kommissionen et 
lovgivningsforslag, der ophæver disse 
artikler med virkning fra denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Ændringsforslag 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 58 og 59 i direktiv 2004/17/EF 
ophæves med virkning fra denne
forordnings ikrafttrædelse.

Hvis en bestemmelse i denne forordning 
overlapper [Artikel 58 og 59 i direktiv
2004/17/EF] i forbindelse med tildelingen 
af en given kontrakt, har bestemmelsen i
denne forordning forrang og finder 
anvendelse på den pågældende kontrakt.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med denne forordning er at gøre det muligt at træffe gensidighedsforanstaltninger i 
tilfælde af gentagne og ukorrigerede overtrædelser af markedsadgangsforpligtelserne. 
Direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden 
for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester muliggør allerede, at sådanne 
foranstaltninger kan træffes. For at sikre sammenhæng og effektivitet bør den nye forordning 
kun erstatte de nuværende bestemmelser i direktivet om offentlige indkøb, hvis de overlapper 
hinanden.


