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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget

Kommissionen vedtog i marts 2012 nærværende forslag til forordning, der er det første forsøg 
på at fastlægge en omfattende ekstern politik for offentlige indkøb for Den Europæiske 
Union. 

Juridisk set er hovedformålet med dette forslag at øge Unionens nyttevirkning i internationale 
handelsforhandlinger med henblik på at opnå bedre muligheder for markedsadgang for 
europæiske erhvervsdrivende på tredjelandes markeder for offentlige indkøb. Politisk set er 
dette en afgørende mulighed for Den Europæiske Union for at vise, at den er fast besluttet på 
at sikre ligebehandling og derfor lige vilkår på et område, hvor dens interesser er stærkere og 
mere forskelligartede end det er tilfældet for nogen anden aktør på den globale handelsscene i 
dag. 

Dette er et særligt vigtigt budskab, især på baggrund af den økonomiske krise under hvilken 
Den Europæiske Union ihærdigt modsatte sig vedtagelse af protektionistiske foranstaltninger 
og undsigelse af egne internationale forpligtelser. I overensstemmelse med denne strategi 
fastslår forslaget et indlysende faktum. Unionen står reelt over for øget og hårdere 
konkurrence - til tider endda illoyal konkurrence - fra sine handelspartnere. I stedet for at 
lukke sine markeder for offentlige indkøb for udenlandske aktører, kræver Unionen lige 
muligheder for markedsadgang for sine egne aktører og varer udenlands. 

Dette forslag til forordning fastsætter en række mekanismer, herunder samråd med de berørte 
medlemsstater med henblik på at løse problemerne med restriktiv praksis for offentlige 
indkøb. Det er kun, når disse mekanismer ikke har kunnet løse problemet, at de restriktive 
foranstaltninger, der er fastsat i dette forslag, anvendes.

Aspekter vedrørende det indre marked

Indtil nu har de ordregivende myndigheder ikke haft nogen klar ramme for anvendelse af EU's 
internationale forpligtelser på området offentlige indkøb.  Forslaget vil ændre den 
fragmenterede strategi, som forskellige medlemsstater følger, ifølge hvilken individuelle 
beslutninger blev truffet for at blokere et tredjelands adgang for varer og tjenester til det 
nationale marked for offentlige indkøb. Det centraliserede system vil i stedet sikre en ensartet 
behandling af varer og tjenester fra tredjelande.

IMCO-udvalget er kun blevet tildelt få beføjelser ved udarbejdelsen af denne forordning. 
Denne udtalelse er derfor hovedsagelig begrænset til ikkevæsentlige bestemmelser.

De artikler, der henhører under IMCO-udvalgets enekompetence, er især:

Artikel 6, stk. 7 - De ordregivende myndigheders/ordregivernes beføjelser til at udelukke 
tilbud, der omfatter varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet
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Offentliggørelse af udelukkelse af udbud og fastsættelse af standardformularer for 
udbudsbekendtgørelser. 

Artikel 17, stk. 3 - Udvalgsprocedure

Det rådgivende udvalgs beføjelser i overensstemmelse med Rådets afgørelse 71/306/EWG. 

Artikel 20 - Ophævelser: ophævelse af artikel 58 og 59 i direktiv 2004/17/EF 

IMCO-udvalget deler kompetence med INTA-udvalget i forbindelse med følgende artikler:

Artikel 2: Definitioner
Artikel 7: Unormalt lave tilbud
Artikel 17, stk. 1: Udvalgsprocedure
Artikel 18: Fortrolighed
Artikel 19: Rapportering

Ordførerens holdning

Ordføreren forslår blandt andet en række ændringer vedrørende definitionerne i artikel 2. 
Disse ændringer sigter mod at bringe definitionerne i dette forslag i overensstemmelse med de 
definitioner, som IMCO-udvalget har vedtaget i sin holdning forud for forhandlingerne om 
direktivet om et klassisk system for offentlige indkøb (A7-0007/2013).

Ordføreren foreslår endvidere, at der skabes større juridisk klarhed og sikkerhed med hensyn 
til artikel 7, stk. 1 og den dertil relaterede betragtning 19 om andre tilbudsgiveres mulighed 
for at indgive supplerende oplysninger i forbindelse med en hensigt om at acceptere unormalt 
lave tilbud. 

Endelige råder ordføreren til, at Kommissionens første rapporteringsforpligtelse knyttes til 
den fremtidige dato for denne forordnings ikrafttræden, i stedet for at henvise til en præcis -
men eventuelt for tidlig eller for sen - dato (den 1. januar 2017) ifølge Kommissionens 
forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1
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 værne om sine 
værdier og grundlæggende interesser 
samt sin sikkerhed, uafhængighed og 
integritet og at tilskynde til alle landes 
integration i den internationale økonomi, 
herunder gennem gradvis afskaffelse af 
hindringer for international handel.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I lyset af Unionens overordnede 
politik for de mindst udviklede lande som 
omhandlet bl.a. i Rådets forordning (EF) 
nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om 
anvendelse af et arrangement med 
generelle toldpræferencer for perioden 1. 
januar 2009 til 31. december 2011 er det 
hensigtsmæssigt at sidestille varer og 
tjenesteydelser fra disse lande med varer 
og tjenesteydelser fra Unionen.

(26) I lyset af Unionens overordnede 
politik for de mindst udviklede lande som 
omhandlet bl.a. i Rådets forordning (EF) 
nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om 
anvendelse af et arrangement med
generelle toldpræferencer for perioden 1. 
januar 2009 til 31. december 2011 er det 
hensigtsmæssigt at sidestille varer og 
tjenesteydelser fra disse lande med varer 
og tjenesteydelser fra Unionen med 
henblik på at skabe de nødvendige 
økonomiske muligheder for en bedre 
integrering af deres markeder i 
verdensøkonomien.

Or. en
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Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "leverandør": enhver fysisk eller 
juridisk person, som tilbyder varer på 
markedet

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til udvalgets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "erhvervsdrivende": enhver fysisk 
eller juridisk person og enhver offentlig 
enhed samt enhver sammenslutning af 
sådanne personer og/eller enheder, som 
tilbyder udførelse af arbejder og/eller 
bygge- og anlægsarbejder og levering af 
varer eller tjenesteydelser på markedet

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til udvalgets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "leverandør af tjenesteydelser": enhver 
fysisk eller juridisk person, som på 
markedet tilbyder udførelse af bygge- eller 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser

udgår
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Or. en

Begrundelse

Tilpasning til udvalgets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "tilbudsgiver": en erhvervsdrivende, 
der har afgivet et tilbud

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til udvalgets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dækker udtrykket "erhvervsdrivende" 
både en leverandør af varer og en 
leverandør af tjenesteydelser

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til udvalgets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) betegnes en erhvervsdrivende, som har 
afgivet et tilbud, "tilbudsgiver"

udgår
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Or. en

Begrundelse

Tilpasning til udvalgets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tjenesteydelses oprindelse fastlægges 
på grundlag af den fysiske eller juridiske 
person, der har leveret den. En 
tjenesteyders oprindelse anses:

2. En tjenesteydelses oprindelse fastlægges 
på grundlag af den fysiske eller juridiske 
person, der har leveret den. Oprindelsen 
for den erhvervsdrivende, der yder 
tjenesten anses:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig som følge af ændringerne i artikel 2 (definitioner).

Ændringsforslag 10
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.

7. Ordregivende myndigheder/ordregivere, 
der har udelukket tilbud i medfør af stk. 1, 
skal angive dette, herunder grundene til 
udelukkelsen, 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.
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Or. en

Ændringsforslag 11
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.

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 fra den 
berørte tilbudsgiver for de unormalt lave 
priser eller omkostninger.

De øvrige tilbudsgivere har, når de er 
blevet informeret af den ordregivende 
myndighed/ordregiver om at det er 
hensigten at acceptere et unormalt lavt 
tilbud, mulighed for at indgive relevante 
oplysninger til den ordregivende 
myndighed/ordregiver inden for en 
rimelig tidsperiode for at tillade denne at 
træffe en beslutning om accepten med 
fuldt kendskab til de potentielle faktorer, 
der kunne have en indflydelse på 
vurderingen af de unormalt lave priser 
eller omkostninger. 

Or. en
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Begrundelse

Det bør tydeliggøres i artiklen, at de øvrige tilbudsgivere, der er blevet informeret om, at den 
ordregivende myndighed/ordregiver har til hensigt at acceptere et unormalt lavt tilbud, har 
mulighed for at indgive supplerende oplysninger for at sikre, at beslutningen om at acceptere 
er så velbegrundet som muligt.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen, Rådet, Europa-
Parlamentet og medlemsstaterne, 
herunder disses personale, må ikke 
videregive oplysninger, som de har 
modtaget i medfør af denne forordning, 
og som ifølge deres natur er fortrolige, 
medmindre den part, der har givet 
oplysningerne udtrykkeligt har givet 
tilladelse dertil.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stk. erstattes af det nye stk. 4a.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Oplysninger, som modtages i henhold 
til denne forordning, og er erklæret 
fortrolige af den, der har indgivet 
oplysningerne, må under ingen 
omstændigheder afsløres, med mindre 
denne har givet sin udtrykkelige tilladelse.

Or. en
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Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 1. januar 2017 og mindst hvert 
tredje år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om anvendelsen af denne forordning 
og om de fremskridt, der er gjort i de 
internationale forhandlinger om adgang for 
EU-erhvervsdrivende til offentlige 
udbudsprocedurer i tredjelande i henhold 
til denne forordning. Medlemsstaterne skal 
til dette formål efter anmodning forelægge 
Kommissionen relevante oplysninger.

Et år efter denne forordnings 
ikrafttræden og herefter mindst hvert 
tredje år forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af denne forordning og om 
de fremskridt, der er gjort i de 
internationale forhandlinger om adgang for 
EU-erhvervsdrivende til offentlige 
udbudsprocedurer i tredjelande i henhold 
til denne forordning. Medlemsstaterne skal 
til dette formål efter anmodning forelægge 
Kommissionen relevante oplysninger.

Or. en


