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Baggrund

Kommissionen vedtog det foreliggende forslag til forordning den 21. marts 2012. 
Kommissionens hensigt med dette forslag er at forbedre europæiske virksomheders adgang til 
markederne for offentlige indkøb i tredjelande. Hvad angår den videre baggrund for 
forordningen henvises til begrundelsen til Kommissionens forslag - (COM(2012)0124)1.

Parallelt med dette forslag forsøger Kommissionen ifølge eget udsagn at forbedre 
markedsadgangen gennem yderligere forbedringer inden for WTO og GPA (Government 
Procurement Agreement – aftalen om offentlige indkøb).

Nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst gennem de seneste uger:

1. Hvor åbne er markederne for offentlige indkøb i EU rent faktisk i 
sammenligning med vore handelspartnere?
Dette spørgsmål er set ud fra ordførerens synspunkt ikke blevet besvaret tilstrækkelig 
udførligt af Kommissionen, ej heller i de foreliggende konsekvensanalyser.  Heller 
ikke under høringerne kunne der foretages en definitiv vurdering. Ordføreren har 
derfor efter at have rådført sig med koordinatorerne og skyggeordførerne anmodet 
Parlamentets interne organ for konsekvensanalyse (IMPA) om blandt andet at 
undersøge dette spørgsmål endnu en gang. Denne nye konsekvensanalyse forventes 
forelagt i juni og vil derefter i givet fald blive indarbejdet i udkastet til betænkning.

2. Er der i dag allerede mulighed for at udelukke udbydere af visse varer og 
tjenesteydelser fra markedet for offentlige indkøb?
Foruden de allerede eksisterende bestemmelser i artikel 58 og 59 i 2004/17/EF har 
adskillige medlemsstater nationale hhv. regionale bestemmelser. For at forhindre en 
forvridning af det indre marked og samtidig sikre, at der gennem en fælles EU-
handelspolitik også kan opnås en effektiv løftestangseffekt, bør disse bestemmelser 
efter ordførerens opfattelse ophæves, så snart denne forordning træder i kraft.
Forslag: De tanker, der er givet udtryk for i betragtning 18, bør tages op i de 
efterfølgende artikler.

3. Vil dette instrument virkelig bidrage til en åbning af markederne, eller er der 
tale om protektionisme?
Hverken Kommissionens konsekvensanalyse, drøftelserne i udvalget, høringerne eller 
forskellige diskussioner har efter ordførerens mening kunnet give noget 
velunderbygget svar på dette spørgsmål. Hvorvidt instrumentet derfor bør forkastes i 
sin helhed, er dog også tvivlsomt. I indledningen til forordningsforslaget nævner 
Kommissionen en revisionsklausul, der dog ikke er at finde i selve teksten. En 
revisionsklausul ville det være muligt at undersøge virkningerne af instrumentet, efter 
at det er blevet vedtaget, og derefter tilsvarende tage det op til revision.
Forslag: Der bør foruden forpligtelsen i artikel 19 til at aflægge rapport indføjes en 
revisionsklausul, ifølge hvilken Kommissionen ved aflæggelsen af den anden rapport 
forelægger et ændret forslag til forordning eller begrunder, hvorfor den ikke mener, at 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_da.pdf (side 1-11)
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en ændring er nødvendig. Hvis Kommissionen ikke efterkommer denne forpligtelse, 
træder denne forordning ud af kraft ved udgangen af andet kalenderår, efter at den 
anden rapport er forelagt.

4. Hvordan kan vi sikre, at vi ikke skader udviklingslandene?
Under forskellige drøftelser med såvel kolleger som ikke-statslige organisationer er 
der blevet talt om risikoen for, at udviklingslandene utilsigtet vil komme til at lide 
skade som følge af denne lovgivning, da nogle udviklingslande på grund af deres 
økonomiske situation endnu ikke er i stand til at åbne deres markeder.
Forslag: Som et supplement til de lande, som Kommissionen foreslår (de mindst 
udviklede lande – LDC), som der ifølge artikel 4, afsnit 2, ikke må træffes 
foranstaltninger imod, foreslår ordføreren en yderligere diversificering ved hjælp af 
kriteriet i artikel 4, stk. 1, i den nye forordning om det generelle præferencesystem 
(EU) nr. 978/2012.

5. Skaber artikel 6 virkelig en løftestangseffekt for internationale forhandlinger om 
handelspolitik?
Det er denne artikel, der har været genstand for størsteparten af de seneste måneders 
kritik, bl.a. hvad angår følgende spørgsmål: 
- Skaber denne artikel virkelig en løftestangseffekt?
- Hvordan skal vi forholde os, hvis nogle ordregivere vil udelukke visse 

leverandører og andre ordregiver ikke?
- Burde godkendelse af en udelukkelse i henhold til artikel 6 ikke automatisk 

bevirke, at Kommissionen indleder en procedure efter artikel 8 og 10, hvis der 
skal handles konsekvent?

- Skal det nødvendigvis altid allerede være nævnt i udbuddet, at en ordregiver 
eventuelt vil anvende denne artikel?

- Vil denne artikel medføre risiko for en yderligere bureaukratisering af 
ordretildelingsproceduren?

Forslag: Artiklen bør bibeholdes men det bør sikres, at det indre marked ikke bliver 
splittet ved anvendelsen heraf, men at EU's handelspolitik rent faktisk omsættes, og at 
der opnås en løftestangseffekt: Ordregivende myndigheder kan så påberåbe sig denne 
artikel, når der indledes en procedure efter artikel 8 og 10.

6. Hvordan forholder vi os, hvis ordregivende myndigheder ønsker at gøre brug af 
undtagelsesbestemmelsen efter artikel 13?
Principielt vil det efter ordførerens opfattelse give mening med en 
undtagelsesbestemmelse efter artikel 13. Ordregivende myndigheder skal dog ikke 
kunne omgå anvendelsen af denne forordning ved hjælp af denne 
undtagelsesbestemmelse. Der skal sikres en fælles handelspolitik samt en effektiv 
løftestangseffekt.
Forslag: Der bør suppleres med en mekanisme, som giver Kommissionen mulighed 
for at forbyde en ordregivende myndighed at anvende undtagelsesbestemmelsen.

7. Hvilket spillerum skal Kommissionen tildeles i forbindelse med delegerede 
retsakter?
Koordinatorerne besluttede på forslag fra ordføreren og efter samråd med 
skyggeordførerne at anmode om en juridisk udtalelse fra Parlamentets juridiske 
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tjeneste vedrørende disse spørgsmål. Denne udtalelse forventes forelagt i løbet af de 
kommende uger.
Forslag: Kommissionens forslag kan eventuelt ændres på grundlag af forslagene fra 
Parlamentets juridiske tjeneste.


