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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0124),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0084/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udviklingsudvalget, Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Retsudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

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 

(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 
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22-26 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2913/92 af 12. oktober 
1992 om indførelse af en EF-toldkodeks. 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.

22-26 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2913/92 af 12. oktober 
1992 om indførelse af en EF-toldkodeks. 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. Bestemmelsen 
af en tjenesteydelses oprindelse bør ske i 
overensstemmelse med WTO's 
almindelige overenskomst om handel med 
tjenesteydelser (GATS). Bestemmelserne 
om oprindelsesreglerne for tjenesteydelser 
bør forhindre omgåelse af 
begrænsningerne, hvad angår adgang til 
EU's marked for offentlige indkøb 
gennem oprettelse af "skuffeselskaber".
De retningslinjer, der er omhandlet i 
betragtning 9, bør omfatte 
oprindelsesreglernes anvendelse i praksis.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønsker ordføreren at understrege, hvor vigtigt det er at forhindre 
omgåelse af markedsrestriktioner gennem skuffeselskaber (navnlig med hensyn til artikel 3).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør vurdere, om det 
skal godkendes, at ordregivende 
myndigheder/ordregivere som omhandlet i 

(12) Kommissionen bør vurdere, om det 
skal godkendes, at ordregivende 
myndigheder/ordregivere som omhandlet i 
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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.

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. Dette vedrører ikke 
procedurerne for tildelingen af kontrakter 
for varer og tjenesteydelser med 
oprindelse i landene i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde som 
defineret i de relevante oprindelsesregler 
eller kontrakter for varer og 
tjenesteydelser med oprindelse i lande, der 
nyder godt af "alt undtagen våben"-
ordningen, der er opført på listen i bilag 
IV til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 978/2012 om 
anvendelse af et arrangement med 
generelle toldpræferencer, eller 
kontrakter for varer og tjenesteydelser 
med oprindelse i udviklingslande, der 
anses for at være sårbare på grund af 
manglende diversificering og 
utilstrækkelig integration i den 
internationale handelsordning som 
defineret i bilag VII til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 978/2012 om anvendelse af et 
arrangement med generelle 
toldpræferencer.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker med dette ændringsforslag at præcisere, hvilke tredjelande der ikke er 
omfattet af denne forordning.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) For kontrakter med en anslået værdi 
på eller over 5 000 000 EUR bør 
Kommissionen godkende den påtænkte 
udelukkelse, hvis den internationale aftale 
om markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem EU og det land, hvor 
varerne og/eller tjenesteydelserne har 
oprindelse, indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, der tages af 
EU, for de varer og/eller tjenesteydelser, 
for hvilke udelukkelsen foreslås. Hvis en 
sådan aftale ikke findes, bør 
Kommissionen godkende udelukkelsen, 
hvis det pågældende tredjeland opretholder 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, der fører til fravær af væsentlig 
gensidighed i markedsåbningen mellem 
Unionen og det pågældende tredjeland, og 
Kommissionen bør indlede en 
undersøgelse vedrørende adgangen for 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser
fra EU til det pågældende tredjelands 
marked for offentlige indkøb. 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.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker med dette ændringsforslag at knytte en tættere forbindelse mellem 
procedurerne i artikel 6 og 8.
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Ændringsforslag 4

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 
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.

(20) Kommissionen bør til enhver tid på 
eget initiativ eller efter ansøgning fra de 
interesserede parter eller en medlemsstat 
kunne indlede en ekstern undersøgelse 
vedrørende den restriktive praksis for 
offentlige indkøb, som et tredjeland 
angiveligt anvender. 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. en

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne for at knytte en tættere forbindelse mellem procedurerne i 
artikel 6 og 8.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Hvis høringerne med det pågældende 
land ikke medfører en tilstrækkelig 
forbedring af mulighederne for deltagelse i 
udbud for EU's erhvervsdrivende, varer og 

(22) Hvis høringerne med det pågældende 
land ikke medfører en tilstrækkelig 
forbedring af mulighederne for deltagelse i 
udbud for EU's erhvervsdrivende, varer og 
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tjenesteydelser, bør Kommissionen træffe 
passende restriktive foranstaltninger.

tjenesteydelser inden for en rimelig 
tidsramme eller afhjælpende/korrigerende 
foranstaltninger, der træffes af det
pågældende tredjeland, ikke anses for at 
være tilfredsstillende, bør Kommissionen 
træffe passende restriktive foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønsker ordføreren at undgå en endeløs høringsprocedure 
(betragtningen bringes i overensstemmelse med bortfaldet af artikel 9, stk. 3, afsnit 3).

Ændringsforslag 6

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 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, og bør 
gælde for en maksimumsperiode på fem 
år.

Or. en
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønsker ordføreren at begrænse den obligatoriske udelukkelse af 
visse varer og tjenesteydelser fra tredjelande til fem år.

Ændringsforslag 7

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 
politiske mål med at støtte 
udviklingslandenes økonomiske vækst og 
deres integration i den globale 
værdikæde, som er grundlaget for, at 
Unionen kan etablere et arrangement med 
generelle præferencer som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 978/2012, er det 
hensigtsmæssigt at sidestille varer og 
tjenesteydelser fra de mindst udviklede 
lande, der nyder godt af "alt undtagen 
våben"-ordningen, såvel som varer og 
tjenesteydelser fra udviklingslande, der 
anses for at være sårbare på grund af 
manglende diversificering og 
utilstrækkelig integration i den 
internationale handelsordning som 
defineret i henholdsvis bilag IV og VII til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 978/2012 om 
anvendelse af et arrangement med 
generelle toldpræferencer, med varer og 
tjenesteydelser fra Unionen.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker med dette ændringsforslag at udelukke de mindst udviklede og lande, der 
potentielt vil kunne nyde godt af GSP Plus, fra forordningens anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kommissionen aflægger mindst hvert 
tredje år rapport om anvendelsen af denne 
forordning.

(30) Kommissionen aflægger mindst hvert 
tredje år rapport om anvendelsen af denne 
forordning. Kommissionen bør i sin 
rapport foretage en evaluering af 
forordningens funktion samt de 
fremskridt, der gøres med hensyn til at 
opnå gensidighed i åbningen af 
markederne for offentlige indkøb. 
Sammen med den anden rapport om 
anvendelsen af denne forordning, som 
skal aflægges senest seks år efter 
forordningens ikrafttræden, bør 
Kommissionen enten forelægge et forslag 
til forbedring af forordningen eller 
redegøre for årsagerne til, at der efter 
Kommissionens mening ikke er behov for 
ændringer af denne forordning. Hvis 
Kommissionen hverken forelægger et 
forslag eller redegør for årsagerne til, at 
det ikke er nødvendigt med ændringer af 
denne forordning, bør forordningen 
ophøre med at finde anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at indføre en bestemmelse om revision.

Ændringsforslag 9

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 

1. Denne forordning fastsætter regler for 
adgangen for tredjelandes varer og 
tjenesteydelser til deltagelse i udbud, der 
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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.

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. 
Medlemsstaterne eller deres ordregivende 
myndigheder/ordregivere kan kun 
begrænse adgangen til deres 
udbudsprocedurer for varer og 
tjenesteydelser fra tredjelande ved de i 
denne forordning fastsatte 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) "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, levering af varer eller 
tjenesteydelser på markedet

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Europa-Parlamentets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige 
indkøb.
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Ændringsforslag 11

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

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

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Europa-Parlamentets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige 
indkøb.

Ændringsforslag 12

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 Europa-Parlamentets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige 
indkøb.
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Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Europa-Parlamentets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige 
indkøb.

Ændringsforslag 14

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.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. de

Begrundelse

Der er tale om en sproglig ændring af den tyske version.
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e a) Der antages at foreligge "fravær af 
væsentlig gensidighed", hvis restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser. 
I sådanne tilfælde undersøger 
Kommissionen, 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, såvel 
som i hvilken udstrækning de offentlige 
myndigheder og/eller enkelte ordregivere 
opretholder eller vedtager 
diskriminerende praksis over for 
Unionens varer, tjenesteydelser og 
erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

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 Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. xxxx/yyyy af .... om en EU-toldkodeks1 

x.

__________________ __________________
18 EUT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
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1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Begrundelse

Forordning 2012/0027(COD) om EU-toldkodeksen (omarbejdning) er ved at blive afsluttet og 
vil tilbagekalde og erstatte forordning (EF) nr. 450/2008 (moderniseret toldkodeks) samt 
forordning (EF) nr. 2913/1992. Den skulle efter planen vedtages på plenarmødet i september 
og træde i kraft den 1. november 2013.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Europa-Parlamentets holdning i forhandlingerne om direktivet om offentlige 
indkøb.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varer eller tjenesteydelser med oprindelse i 
de mindst udviklede lande, som er opført i 
bilag I til forordning (EF) nr. 732/2008, 
behandles som varer og tjenesteydelser, der 
er omfattet.

Varer eller tjenesteydelser med oprindelse i 
de mindst udviklede lande, som er opført i 
bilag IV til forordning (EU) nr. 978/2012 
eller i udviklingslande, der anses for at 
være sårbare på grund af manglende 
diversificering og utilstrækkelig 
integration i den internationale 
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handelsordning som defineret i bilag VII 
til forordning (EU) nr. 978/2012, 
behandles som varer og tjenesteydelser, der 
er omfattet.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker med dette ændringsforslag at udelukke de mindst udviklede og lande, der 
potentielt vil kunne nyde godt af GSP Plus, fra forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 19

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. Hvis Kommissionen, for så vidt angår 
kontrakter med en anslået værdi over 
5.000.000 EUR eksklusive moms, indleder 
en ekstern undersøgelse af offentlige 
indkøb som fastlagt i artikel 8, vurderer 
Kommissionen efter anmodning fra 
ordregivende myndigheder/ordregivere, og 
efter at underretningen om indledning af 
undersøgelsen er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende 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. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker med dette ændringsforslag at knytte en tættere forbindelse mellem 
proceduren i artikel 6 og artikel 8.
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Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d a) eventuelle andre oplysninger, som 
Kommissionen måtte finde nyttige.

Or. en

Ændringsforslag 21

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.

Oplysningerne skal forelægges inden for 
otte kalenderdage regnet fra første 
kalenderdag 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.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at sikre, at betegnelsen "kalenderdage" bruges konsekvent gennem hele 
forslaget i stedet for skiftevis "dage", "kalenderdage" og "arbejdsdage".
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Ændringsforslag 22

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.

3. For de i stk. 1 omhandlede kontrakter 
vedtager Kommissionen en 
gennemførelsesretsakt om godkendelse af 
den planlagte udelukkelse inden for en frist 
på en måned regnet fra første kalenderdag
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 en måned 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 en måned 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.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at sikre, at betegnelsen "kalenderdage" bruges konsekvent gennem hele 
forslaget i stedet for skiftevis "dage", "kalenderdage" og "arbejdsdage". Desuden bør 
procedurernes varighed afkortes overalt i forslaget for at yde hurtigere beskyttelse.
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Ændringsforslag 23

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

Begrundelse

Dette afsnit erstattes af den nye artikel 2, stk. 2, litra e a (nyt).

Ændringsforslag 24

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

Or. en

Begrundelse

Dette stykke erstattes af den nye artikel 2, stk. 2, litra ea) (nyt).

Ændringsforslag 25

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
med EU, jf. artikel 9, stk. 4.

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 forhandlinger med EU, 
jf. artikel 9, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 kan til enhver tid på eget 
initiativ eller efter anmodning fra de 
interesserede parter, den ordregivende 
myndighed/ordregiveren eller en 
medlemsstat iværksætte en ekstern 
undersøgelse af offentlige indkøb 
vedrørende de påståede restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb.

Or. en
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede undersøgelse 
foretages på grundlag af de kriterier, der 
er fastsat i artikel 6.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Begrundelse

Procedurernes varighed bør afkortes overalt i forslaget for at sikre hurtigere beskyttelse.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de afhjælpende/korrigerende 
foranstaltninger, som det pågældende 
tredjeland har truffet, ophæves, 
suspenderes eller ikke gennemføres 
korrekt, kan Kommissionen:

Hvis de afhjælpende/korrigerende 
foranstaltninger, som det pågældende 
tredjeland har truffet, ophæves, 
suspenderes eller ikke gennemføres 
korrekt, vedtager Kommissionen i henhold 
til artikel 10 gennemførelsesretsakter for 
at begrænse adgangen for varer og 
tjenesteydelser med oprindelse i et 
tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at undgå en endeløs høringsprocedure.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) genoptage høringen med det 
pågældende tredjeland og/eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at undgå en endeløs høringsprocedure.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 3 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i henhold til artikel 10 vedtage 
gennemførelsesretsakter for at begrænse 
adgangen for varer og tjenesteydelser med 
oprindelse i et tredjeland.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at undgå en endeløs høringsprocedure.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det efter indledningen af en høring 
fremgår, at den mest hensigtsmæssige 
måde at afslutte en restriktiv praksis for 
offentlige indkøb på er indgåelse af en 
international aftale, skal der gennemføres 
forhandlinger i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 207 og 218 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Hvis et land indgår i 
substansforhandlinger med Den 
Europæiske Union om markedsadgang på 
området for offentlige indkøb, kan 
Kommissionen vedtage en delegeret 
retsakt, der foreskriver, at varer og 
tjenesteydelser fra det pågældende land 
ikke kan udelukkes fra procedurerne for 
tildeling af kontrakter i medfør af artikel 6.

4. Når det efter indledningen af en høring 
fremgår, at den mest hensigtsmæssige 
måde at afslutte en restriktiv praksis for 
offentlige indkøb på er indgåelse af en 
international aftale, skal der gennemføres 
forhandlinger i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 207 og 218 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Hvis et land indgår i 
forhandlinger med Den Europæiske Union 
om markedsadgang på området for 
offentlige indkøb, kan Kommissionen 
vedtage en delegeret retsakt, der 
foreskriver, at varer og tjenesteydelser fra 
det pågældende land ikke kan udelukkes 
fra procedurerne for tildeling af kontrakter 
i medfør af artikel 6.

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en høring med et tredjeland ikke 
fører til tilfredsstillende resultater inden for 
15 måneder fra den dag, høringen med 
tredjelandet blev påbegyndt, afslutter 
Kommissionen høringen og overvejer i 
henhold til artikel 10 at vedtage 
gennemførelsesretsakter for at begrænse 
adgangen for varer og tjenesteydelser med 
oprindelse i et tredjeland.

6. Hvis en høring med et tredjeland ikke 
fører til tilfredsstillende resultater inden for 
12 måneder fra den kalenderdag, høringen 
med tredjelandet blev påbegyndt, afslutter 
Kommissionen høringen og overvejer i 
henhold til artikel 10 at vedtage 
gennemførelsesretsakter for at begrænse 
adgangen for varer og tjenesteydelser med 
oprindelse i et tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Procedurernes varighed bør afkortes overalt i forslaget for at sikre hurtigere beskyttelse.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 i 
op til fem år at begrænse adgangen for 
varer og tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet, med oprindelse i et tredjeland. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
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undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 
2.

efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønsker ordføreren at begrænse den obligatoriske udelukkelse af 
visse varer og tjenesteydelser fra tredjelande til fem år.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de foranstaltninger, der er vedtaget i 
henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, 
ikke i mellemtiden er blevet suspenderet 
eller ophævet, udløber de fem år efter 
deres ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønsker ordføreren at begrænse den obligatoriske udelukkelse af 
visse varer og tjenesteydelser fra tredjelande til fem år.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder/ordregivere 
kan beslutte ikke at anvende de i artikel 10 
omhandlede foranstaltninger, for så vidt 
angår en udbudsprocedure, hvis:

1. Ordregivende myndigheder/ordregivere 
kan anmode Kommissionen om ikke at 
anvende de i artikel 10 omhandlede 
foranstaltninger, for så vidt angår en 
udbudsprocedure, hvis:
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Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig på grund af den tættere forbindelse mellem artikel 6 og artikel 8 
og de respektive ændringer, der foretages heri.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Hvis Kommissionen efter 15 
kalenderdage ikke har vedtaget en 
afgørelse om at godkende eller afvise en 
sådan anmodning, anses anmodningen 
for at være afvist af Kommissionen. 
Denne frist kan undtagelsesvis forlænges 
med højst fem kalenderdage. 

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig på grund af den tættere forbindelse mellem artikel 6 og artikel 8 
og de respektive ændringer, der foretages heri.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en ordregivende 
myndighed/ordregiver agter at undlade at 
anvende de foranstaltninger, som er 
vedtaget i henhold til artikel 10 eller 
genindført i henhold til artikel 11 i denne 
forordning, angives dette i den 
udbudsbekendtgørelse, de skal 

Hvis en ordregivende 
myndighed/ordregiver agter at undlade at 
anvende de foranstaltninger, som er 
vedtaget i henhold til artikel 10 eller 
genindført i henhold til artikel 11 i denne 
forordning, angives dette i den 
udbudsbekendtgørelse, de skal 
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offentliggøre i henhold til artikel 35 i 
direktiv 2004/18/EF eller i henhold til 
artikel 42 i direktiv 2004/17/EF. Den 
underretter Kommissionen senest ti 
kalenderdage efter offentliggørelsen af 
udbudsbekendtgørelsen.

offentliggøre i henhold til artikel 35 i 
direktiv 2004/18/EF eller i henhold til 
artikel 42 i direktiv 2004/17/EF.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig på grund af den tættere forbindelse mellem artikel 6 og artikel 8 
og de respektive ændringer, der foretages heri.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Underretningen sendes elektronisk ved 
hjælp af en standardformular.
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om 
standardformularerne for 
udbudsbekendtgørelser og underretning
efter rådgivningsproceduren i artikel 17, 
stk. 3.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om 
standardformularerne for 
udbudsbekendtgørelser efter 
rådgivningsproceduren i artikel 17, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig på grund af den tættere forbindelse mellem artikel 6 og artikel 8 
og de respektive ændringer, der foretages heri.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I underretningen oplyses følgende: udgår
a) den ordregivende 
myndigheds/ordregiverens navn og 
kontaktoplysninger
b) en beskrivelse af genstanden for 
kontrakten
c) oplysninger om oprindelsen af de 
erhvervsdrivende samt de varer og/eller 
tjenesteydelser, der skal have adgang
d) grundlaget for afgørelsen om ikke at 
anvende de restriktive foranstaltninger og 
en detaljeret begrundelse for anvendelse 
af undtagelsen
e) eventuelle andre oplysninger, som den 
ordregivende myndighed/ordregiveren 
anser for relevante.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig på grund af den tættere forbindelse mellem artikel 6 og artikel 8 
og de respektive ændringer, der foretages heri.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 14 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 

3. Den i artikel 14 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
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angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning på kalenderdagen
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at sikre, at betegnelsen "kalenderdage" bruges konsekvent gennem hele 
forslaget i stedet for skiftevis "dage", "kalenderdage" og "arbejdsdage".

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

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.

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. Når Kommissionen 
forelægger sin anden rapport, forelægger 
den også Europa-Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag til en ændret 
forordning, eller den redegør for 
årsagerne til, at den ikke mener, at der er 
behov for ændringer. Hvis Kommissionen 
ikke efterkommer denne forpligtelse, 
ophører denne forordning med at finde 
anvendelse ved udgangen af andet 
kalenderår, efter at den anden rapport er 
forelagt.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at indføre en bestemmelse om revision.
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BEGRUNDELSE

Den 21. marts 2012 forelagde Kommissionen det såkaldte internationale initiativ for 
offentlige indkøb: et forslag til forordning, der skulle begrænse adgangen til EU's marked for 
offentlige indkøb for tredjelande, der ikke tilsvarende åbnede for adgang til deres egne 
markeder. Det er Kommissionens mål at skabe en vis løftestangseffekt i de bilaterale 
handelsforhandlinger med tredjelande om at åbne markederne for offentlige indkøb. Artikel 
III.8 i GATT og artikel XIII i GATS udelukker offentlige indkøb fra WTO's vigtigste 
multilaterale discipliner. 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 erhvervsdrivende i EU 
for restriktiv praksis for offentlige indkøb hos mange af Unionens handelspartnere.

I tillæg til de igangværende handelsforhandlinger med store handelspartnere (såsom USA, 
Canada, Japan eller Indien) og de forpligtelser, der er indgået af de 15 parter i den 
multilaterale aftale om offentlige indkøb (GPA)1 – der er blevet revideret og venter på 
godkendelse fra Rådet og Parlamentet – har den foreslåede forordning til formål at supplere 
EU's aktuelle bestræbelser på at åbne markederne for offentlige indkøb for EU-virksomheder i 
tredjelande.

Åbning af markederne for offentlige indkøb 

Der synes at herske et voksende misforhold mellem på den ene side den juridiske åbenhed, 
der kendetegner EU's markeder for offentlige indkøb, og EU's ambitioner og interesser på 
dette område, og på den anden side de store handelspartneres restriktive praksis.

EU's marked for offentlige indkøb er i retlig henseende i vid udstrækning åbent for 
international konkurrence, hvilket afspejler EU's engagement til fordel for fri handel. Ifølge 
Kommissionen2 er EU's andel i offentlige indkøb anslået til mellem 15 og 20 % af EU's BNP, 
mens 85 % af de europæiske markeder er åbne for et beløb på 352 milliarder euro i 
modsætning til de 32 % af USA's marked, der er åbent for et beløb på 178 milliarder, og det 
japanske marked på 28 % for et beløb på 27 milliarder euro. Nogle eksperter hævder dog –
som det nævnes i Parlamentets detaljerede vurdering3 af Kommissionens konsekvensanalyse 
– at Kommissionen i sin konsekvensanalyse af forslaget kan have fejlberegnet den relative 
åbenhed af EU-markederne for offentlige indkøb. De mener, at der burde være sat mere fokus 
på den faktiske åbenhed målt ved indtrængningsgrad. Det bør i denne forbindelse bemærkes, 
at indtrængningsgraden afhænger af en række forskellige faktorer, såsom markedsstørrelsen, 
de sproglige barrierer og teknologien (herunder specialisering) samt andre determinanter for 
                                               
1 Disse er Armenien, Canada, EU med hensyn til dets 28 medlemsstater, Hong Kong, Island, Israel, Japan, 
Korea, Liechtenstein, Norge, Singapore, Schweiz, Taiwan, USA, Nederlandene (for Arubas vedkommende).
2 Kilde: Kommissionens pressemeddelelse: External public procurement initiative - Frequently Asked 
Questions, 21 March 2012.
3 Kilde: Third countries' reciprocal access to EU public procurement - detailed appraisal by the EP Impact 
Assessment Unit of the European Commission's Impact Assessment, June 2013 (tredjelandes gensidige adgang 
til EU's markeder for offentlige indkøb – Parlamentets detaljerede vurdering af Kommissionens 
konsekvensanalyse, juni 2013). 
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komparative fordele, der har indflydelse på importen, men også den måde, hvorpå 
udenlandske virksomheder deltager i EU's marked for offentlige indkøb, navnlig via 
udenlandske datterselskabers deltagelse i markederne for offentlige indkøb. Denne er relativt 
høj i EU (indirekte indtrængning).

Markederne for offentlige indkøb udgør generelt en stærk offensiv interesse for EU i 
handelsforhandlinger med tredjelande, eftersom mange EU-virksomheder er yderst 
konkurrencedygtige på adskillige områder.

Det er blevet tydeligt, at mange tredjelande er tilbageholdende med at åbne deres markeder 
for offentlige indkøb for EU-virksomheder. Kommissionen er desuden blevet vidne til et 
voksende antal protektionistiske foranstaltninger, der er blevet truffet af tredjelande gennem 
de senere år, som de facto eller de jure begrænser adgangen til de pågældende landes 
markeder for offentlige indkøb. Dette omfatter protektionistiske krav såsom kravet om 
teknologioverførsler som betingelse for tildeling af offentlige kontrakter eller krav om lokalt 
indhold.

Det er indtil videre kun i begrænset omfang lykkedes for EU at få åbnet markeder for 
offentlige indkøb ved hjælp af handelsaftaler. Aftalen om offentlige indkøb (GPA) har kun få 
signatarstater – store vækstøkonomier såsom Indien, Brasilien og Kina synes ikke at have stor 
lyst til at tilslutte sig GPA i nær fremtid. Selvom GPA er undergået en revision, omfatter den 
stadig forskellige undtagelser og engagerer ikke systematisk alle myndighedsniveauer. EU's 
bilaterale frihandelsaftaler (FTA) med tredjelande indeholder også ofte undtagelser i 
forbindelse med europæiske virksomheders adgang til markeder for offentlige indkøb. Selvom 
EU's markeder for offentlige indkøb i vid udstrækning er åbne for udenlandske tilbudsgivere, 
har det vist sig vanskeligt for Kommissionen at opnå tilsagn fra tredjelande i 
handelsforhandlinger.

Et spørgsmål der kræver en indsats på EU-niveau?

Muligheden af at begrænse markedsadgangen for tredjelande, der ikke går ind i 
handelsforhandlinger med EU, har til formål at skabe en vis løftestangseffekt i 
handelsforhandlinger med tredjelande om at åbne deres markeder for offentlige indkøb. Dette 
kan gøres i fuld overensstemmelse med WTO-bestemmelserne, eftersom offentlige indkøb 
ikke er omfattet af multilaterale WTO-aftaler. Eftersom EU ville have mulighed for 
midlertidigt og delvist at lukke deres markeder for offentlige indkøb for virksomheder fra 
tredjelande, der anvender restriktive foranstaltninger på indkøbsområdet, mener 
Kommissionen, at dette kunne give et incitament for tredjelande til at indlede forhandlinger 
med EU om dette spørgsmål.

Adgang til markeder for offentlige indkøb for virksomheder fra tredjelande er en del af EU's 
fælles handelspolitik, der falder ind under Unionens enekompetence. Der er for øjeblikket kun 
to særlige tilfælde, hvor EU har indskrænket denne adgang ved at give medlemsstaterne (eller 
deres ordregivende myndigheder) mulighed for at afvise tilbud fra tredjelande: i 
forsyningssektoren (f.eks. telekommunikations- og posttjenester, vand, energi) giver direktiv 
2004/17/EF ordregivere mulighed for at afvise udenlandske varer, der ikke er omfattet af EU's 
internationale forpligtelser, fra udbudsproceduren eller at foretrække europæiske bud og bud, 
der er omfattet af EU's internationale forpligtelser i tilfælde af tilsvarende tilbud. På 



PR\1001084DA.doc 35/36 PE516.711v02-00

DA

forsvarsområdet bekræftes det i en betragtning i direktivet om tildeling af kontrakter på 
forsvarsområdet (2009/81/EF), at det er op til medlemsstaterne at træffe afgørelse om, 
hvorvidt deres ordregivende myndigheder kan acceptere bud fra tredjelande eller ej.

Erhvervsdrivende fra tredjelande, der opretholder væsentlige restriktioner eller betingelser for 
adgangen til deres markeder for offentlige indkøb og således ikke giver gensidig adgang, 
afgiver i stigende omfang tilbud som led i udbudsprocedurer i EU med henblik på offentlige 
indkøb. Denne situation har fået nogle medlemsstater til ensidigt at træffe foranstaltninger for 
at begrænse adgangen for erhvervsdrivende fra tredjelande, med hvilke EU ikke har 
underskrevet aftaler om markedsadgang. Nationale eller regionale foranstaltninger, der 
begrænser adgangen til markeder for offentlige indkøb for tredjelande, kan undergrave 
princippet om en ensartet fælles handelspolitik og være i strid med Unionens enekompetence 
på dette område, som er fastlagt i artikel 3, stk. 1, litra e) i TEUF.

EU er i øvrigt nået til enighed om eksplicitte markedsadgangsforbehold, som EU har taget 
over for tredjelande inden for rammerne af en række handelsaftaler. Kommissionen mener, at 
disse forbehold af hensyn til den juridiske klarhed og gennemsigtighed skal omsættes i EU-
lovgivning. Samtlige restriktioner bør nævnes udtrykkeligt af de ordregivende myndigheder 
og skal være underlagt Kommissionens godkendelse for at sikre en ensartet fælles 
handelspolitik og anvendelsen heraf. Instrumentet giver et retsgrundlag til at vedtage 
gennemførelsesretsakter, der omsætter disse markedsrestriktioner, og øger dermed 
gennemsigtigheden af markederne for offentlige indkøb.

Forbedring af den foreslåede forordning

Forslaget er fremsat af kommissionsmedlemmerne Barnier og de Gucht i fællesskab. De har 
begge erklæret, at de er stærkt overbevist om, at det er nødvendigt at udstyre Unionen med et 
sådant instrument.

Reaktionerne i Rådet har dog været blandede. En blok af medlemsstater støttede forslaget, og 
en tilsvarende blok af medlemsstater følte ikke noget behov for en EU-indsats og afviste 
ideen, eftersom de anså instrumentet for at være en protektionistisk foranstaltning, der kunne 
indvirke negativt på verdenshandelen (især hvis der blev truffet gengældelsesforanstaltninger 
af magtfulde tredjelande). Desværre har Rådet ikke kunnet få løst op for denne hårdknude og 
få skred i drøftelserne om forslagets substans. Ordføreren vil gerne foreslå nogle ændringer, 
der kunne hjælpe til at slå bro over kløften mellem skarpe modstandere af og stærke fortalere 
for forslaget:

Der skal foretages en konsekvensvurdering af instrumentet, og det bør revideres: Spørgsmålet 
om, hvorvidt forordningen vil bidrage til yderligere at åbne markederne for offentlige indkøb, 
eller den vil være et protektionistisk instrument, er efter ordførerens mening ikke blevet 
besvaret fyldestgørende. Hvorvidt instrumentet derfor bør forkastes i sin helhed, er dog også 
tvivlsomt. Ordføreren foreslår derfor, at der indføjes en bestemmelse om revision, der 
forpligter Kommissionen til at undersøge forordningens virkninger, efter at den er trådt i kraft 
og har været anvendt i en årrække, og til at revidere forordningen i forhold hertil. Af samme 
grund foreslår ordføreren at begrænse anvendelsen af samtlige restriktive foranstaltninger, der 
træffes ved en gennemførelsesretsakt, til højst fem år (svarende til bestemmelserne i EU's 
handelsforsvarsforordninger) for at undgå, at disse foranstaltninger går hen og medfører en 
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permanent lukning af markedet. Forslagene har til formål at:

Beskytte princippet om en ensartet fælles handelspolitik: Som nævnt ovenfor giver artikel 58 
og 59 i direktiv 2004/17/EF mulighed for at udelukke leverandører af særlige varer og 
tjenesteydelser fra tredjelande fra markederne for offentlige indkøb. Disse bestemmelser bør 
ophøre med at finde anvendelse, så snart forordningen træder i kraft. Desuden findes der 
nationale og/eller regionale bestemmelser i adskillige medlemsstater. For at forebygge 
fordrejning af det indre marked og samtidig sikre, at den fælles handelspolitik får en effektiv 
løftestangseffekt, bør det klart fastslås i forordningen, at medlemsstaterne eller deres 
ordregivende myndigheder ikke har mulighed for at begrænse adgangen for varer og 
tjenesteydelser fra tredjelande med andre midler end dem, der er givet i denne forordning.

Undgå en opsplitning af det indre marked Der er fare for, at artikel 6, som den er foreslået af 
Kommissionen, vil føre til en opsplitning af det indre marked, hvor en ordregivende 
myndighed i en medlemsstat kan anmode om at få udelukket en vis udenlandsk tilbudsgiver 
på grundlag af denne artikel, mens den samme tilbudsgiver kan byde på et tilsvarende projekt 
med andre virksomheder i en anden medlemsstat. Det bør derfor gøres klart, at ordregivende 
myndigheder kun kan tage skridt til at anmode om foranstaltninger til begrænsning af 
adgangen til deres markeder for offentlige indkøb for visse tredjelande, hvis Kommissionen 
har besluttet at indlede en undersøgelse af manglen på væsentlig gensidighed fra det 
pågældende tredjelands side. De ordregivende myndigheder kan af samme grund heller ikke 
gøre brug af de undtagelser, der er fastlagt i artikel 13, for at undgå at anvende de 
foranstaltninger, som Unionen har truffet, uden at være nøje overvåget af Kommissionen. Der 
er behov for en mekanisme, der sætter Kommissionen i stand til at forbyde en ordregivende 
myndighed at påberåbe sig en undtagelse, hvis ikke den er behørigt begrundet.

Undgå at skade udviklingslande: Der er risiko for, at udviklingslande på utilsigtet vis kan 
blive ofre for dette instrument, eftersom visse udviklingslande på grund af deres økonomiske 
situation endnu ikke er i stand til at åbne deres markeder for offentlige indkøb. Forslaget 
udelukker allerede de mindst udviklede lande fra forordningens anvendelsesområde. 
Ordføreren foreslår at udvide anvendelsesområdet, hvad angår udviklingslande, der ikke er 
omfattet af instrumentet. EU's nuværende handelslovgivning bør for at være i 
overensstemmelse med EU's samlede handelspolitik lægges til grund for fastlæggelse af EU's 
handelsforbindelser med sådanne lande. GSP-forordningen giver med henblik herpå en 
omfattende og nuanceret ramme1. Idet det ville være kontraproduktivt i forhold til forslagets 
formål at udelukke alle lande, der (endnu) ikke er udviklede økonomier, fra forordningens 
anvendelsesområde, er der behov for yderligere differentiering: Udviklingslande, der anses 
for at være sårbare på grund af manglende diversificering og utilstrækkelig integration i det 
internationale handelssystem, bør også udelukkes fra dette instruments anvendelsesområde.

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle 
toldpræferencer


