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KORT BEGRUNDELSE

1. Ordførerens holdning

1.1 Generelle betragtninger

I forhandlingerne om en ændring af aftalen om offentlige indkøb inden for rammerne af WTO 
såvel som i bilaterale forhandlinger med tredjelande har EU altid været fortaler for en 
liberalisering af de internationale markeder for offentlige indkøb på basis af principperne om 
lige behandling, gennemsigtighed og gensidighed1. I de fleste tredjelande findes der imidlertid 
ikke samme grad af liberalisering som i EU. Tværtimod har den økonomiske krise betydet, at 
mange lande har indført protektionistiske foranstaltninger, der sigter mod reelt at lukke det 
nationale marked for offentlige udbud for eksterne tilbudsgivere2.

Den asymmetri, som Kommissionen har konstateret på markedet for offentlige udbud, påfører 
de europæiske virksomheder et tab på ca. 12 mia. EUR, især inden for de sektorer, hvor de 
står særlig stærkt3. Hvis der derimod var ligelig adgang for EU-virksomheder til markederne 
for offentlige udbud, ville det kunne skabe ca. 180 000 arbejdspladser.

Ordføreren er derfor enig i den overordnede målsætning med forslaget, som er at styrke EU's 
forhandlingsposition hvad angår adgangen for varer og tjenesteydelser fra EU til tredjelandes 
markeder. Betydningen af gensidighedsprincippet er flere gange blevet fremhævet af både Det 
Europæiske Råd4 og Europa-Parlamentet5.

1.2 De vigtigste foreslåede ændringer

Ordføreren mener, at der vil kunne sikres en mere ensartet og sammenhængende anvendelse 
af reglerne, hvis nogle af bestemmelserne strammes op og hvis tekstens indhold forenkles på 
steder, hvor den ellers vil kunne give anledning til fortolkningsmæssige uklarheder.

De vigtigste af de ændringer, der foreslås i dette udkast til udtalelse, vedrører behandlingen af 
ikke-omfattede varer og tjenesteydelser (artikel 6 i forslaget til forordning). Ordføreren 

                                               
1 En uddybning heraf findes i: European Parliament, DG Expo (2012): Public procurement in international trade, 
s. 10–11.
2 I f.eks. Kina indførtes der i artikel 10 i loven om offentlige indkøb af 2003 ”køb lokalt”-klausuler. Denne 
protektionistiske politik blev yderligere skærpet af Beijing i 2007 med to dekreter, som begrænser muligheden 
for adgangen til udbud for udenlandske varer. I USA er de protektionistiske foranstaltninger blevet forstærket 
med den amerikanske Recovery and Reinvestment Act, som bygger på "køb amerikansk"-princippet, der blev 
lanceret for omkring 70 år siden i kølvandet på den store depression. Den brasilianske regering ændrede loven 
om offentlige indkøb i 2010 og gav i den forbindelse myndighederne mulighed for at forbeholde en andel på 
25 % til varer og tjenesteydelser, der er fremstillet helt eller delvist i Brasilien. Jf. Europa-Parlamentet, DG Expo 
(2012): Public procurement in international trade, s. 22–30. Se også Europa-Kommissionens 
konsekvensvurdering i det foreliggende forslag til forordning, s. 10–14.
3 Det drejer sig især om jernbanesektoren og byggeriet. Jf. Europa-Kommissionens konsekvensanalyse,
SWD(2012) 57.
4 Jf. konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 16. september 2010 og den 29. juni 2012.
5 Jf. Europa-Parlamentets beslutning om lige adgang til offentlige markeder i EU og i tredjelande og om revision 
af lovrammerne for offentlige indkøb, herunder koncessioner 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//DA).
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mener, at der dels er behov for at rationalisere procedurerne og dels for at udvide 
anvendelsesområdet, som i øjeblikket er begrænset til kontrakter over den foreslåede tærskel.

Ordføreren foreslår, at proceduren opdeles i to særskilte mekanismer, alt efter hvilke tærsker 
der gælder:

 I det første tilfælde har de ordregivende myndigheder/ordregiverne mulighed for at 
udelukke tilbud, der omfatter varer eller tjenesteydelser med oprindelse uden for EU, 
fra procedurerne for tildeling af kontrakter, hvis værdien af de ikke-omfattede varer
eller tjenesteydelser overstiger 50 % af den samlede værdi af de varer eller 
tjenesteydelser, som udgør tilbuddet1.

 I det andet tilfælde skal Kommissionen i forbindelse med kontrakter med en anslået 
værdi på eller over 5 000 000 EUR være bemyndiget til at vurdere, hvorvidt forslag 
fra ordregivende myndigheder/ordregivere om udelukkelse af tilbud fra tredjelande 
skal imødekommes eller ej.

Hvad angår behandlingen af unormalt lave tilbud, beklager ordføreren, at Kommissionen ikke 
har foreslået specifikke og ambitiøse foranstaltninger som efterlyst af Parlamentet2. På denne 
baggrund finder ordføreren det nødvendigt med en bestemmelse om, at ordregivere, som agter 
at benytte sig af et unormalt lavt tilbud, skal underrette de øvrige tilbudsgivere herom.

Ud over ovennævnte principielle ændringer er der andre ændringer, der har til formål at 
stramme op på bestemmelserne og gøre dem mere automatiske og hurtigtvirkende, konkret 
vedrørende muligheden for høring af tredjelande (artikel 9) og Kommissionens ret til at 
vedtage begrænsende foranstaltninger (artikel 10). Her mener ordføreren, at ophævelsen af en 
eventuel udelukkelse af et tilbudsgivende tredjeland først bør kunne finde sted, når det 
pågældende tredjeland har udvidet og lempet adgangen for tilbudsgivere fra EU til sit eget 
marked for offentlige indkøb i væsentligt omfang. Samtidig bør Kommissionens vedtagelse af 
midlertidige restriktive foranstaltninger ske pr. automatik3, hvis den efter en undersøgelse og 
høring af et givent tredjeland har fastslået et fravær af væsentlig gensidighed i 
markedsåbningen mellem Unionen og det pågældende tredjeland.

For at undgå eventuelle "fortolkningsmæssige smutveje" finder ordføreren det endvidere 
nødvendigt at begrænse antallet af indrømmelser i artikel 13. Således lader et ændringsforslag 
den mulighed udgå, at ordregivere kan beslutte ikke at anvende de begrænsende 
foranstaltninger i artikel 10, hvis de vil føre til en uforholdsmæssig stor stigning i kontraktens 
pris eller omkostninger. I overensstemmelse med den holdning, der er tilkendegivet for så vidt 
angår unormalt lave tilbud, mener ordføreren, at kvalitet og bæredygtighed har en legitim pris.

                                               
1 I dette tilfælde skal Kommissionen vurdere udelukkelsen og i tilfælde af, at den er uenig i de kompetente 
nationale myndigheders beslutning, give meddelelse herom inden for en frist på tre uger.
2 Jf. Europa-Parlamentets beslutning af 4. maj 2011 om lige adgang til offentlige markeder i EU og i tredjelande 
og om revision af lovrammerne for offentlige indkøb, herunder koncessioner, punkt 4: "opfordrer (…) 
Kommissionen til at vurdere problemerne i forbindelse med ekstraordinært lave bud og foreslå passende 
løsninger".
3 Af hensyn til den juridiske sammenhæng mener ordføreren, at der bør gælde samme grad af automatik for 
inddragelse eller suspension af begrænsende foranstaltninger, idet sådanne bør ophæves, hvis Kommissionen 
konstaterer, at begrundelsen for vedtagelsen af disse foranstaltninger ikke længere er til stede (fravær af 
væsentlig gensidighed).
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ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 206 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) skal Unionen gennem oprettelse af 
en toldunion i fælles interesse bidrage til en 
harmonisk udvikling af verdenshandelen, 
til en gradvis afskaffelse af restriktionerne 
for den internationale handel og de direkte 
udenlandske investeringer og til en 
sænkning af toldskranker og andre 
hindringer.

(2) I henhold til artikel 206 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) skal Unionen gennem oprettelse af 
en toldunion i fælles interesse bidrage til en 
harmonisk udvikling af verdenshandelen, 
til en gradvis afskaffelse af restriktionerne 
for den internationale handel og de direkte 
udenlandske investeringer og til en 
sænkning af toldskranker og andre 
hindringer. Ved varetagelsen af disse 
opgaver og med henblik på gennemførelse 
af artikel 32 i TEUF tager Unionen 
udgangspunkt i nødvendigheden af at 
fremme handlen mellem medlemsstaterne 
og tredjelande.

Ændringsforslag 2
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 i en fælles 
forståelse af gensidighed, 
gennemsigtighed, ligebehandling og
fælles fordel.
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Ændringsforslag 3
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 
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.

(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. Denne tilbageholdenhed er taget til 
under den aktuelle økonomiske krise, som 
har fået flere tredjelande til at indføre 
protektionistiske politikker for at beskytte 
deres egne markeder, hvilket rammer 
udenlandske økonomiske aktører.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Som følge af lukningen af 
markederne i tredjelande udsættes EU-
baserede erhvervsdrivende for en 
restriktiv praksis inden for sektoren for 
offentlige udbud hos mange af Unionens 
handelspartnere. Denne restriktive 
praksis er årsag til et betydeligt tab af 
handelsmuligheder, navnlig inden for 
jernbanesektoren, byggeriet, 
tekstilsektoren og højteknologi.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 

(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
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samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter indeholder kun 
få bestemmelser vedrørende den eksterne 
dimension af Unionens politik for 
offentlige indkøb, herunder navnlig artikel 
58 og 59 i direktiv 2004/17/EF. Disse 
bestemmelser har dog kun et begrænset
anvendelsesområde, og på grund af 
manglende vejledning anvender 
ordregiverne dem kun i begrænset 
omfang.

samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter indeholder kun 
få bestemmelser vedrørende den eksterne 
dimension af Unionens politik for 
offentlige indkøb, herunder navnlig artikel 
58 og 59 i direktiv 2004/17/EF. Disse 
bestemmelser er imidlertid begrænset til 
forsyningsvirksomheders indkøb, og deres 
anvendelsesområde er for snævert til at 
have nogen væsentlig indvirkning på 
forhandlingerne om markedsadgang.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 8

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 bygge på
ensartede principper. Det er i denne 
sammenhæng nødvendigt, at Unionen 
styrker sit forhandlingspotentiale med det 
formål på grundlag af sin egen primære 
og afledte ret at forbedre adgangen til 
tredjelandes offentlige markeder.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Ordregivende
myndigheder/ordregivere som omhandlet i 
direktiv [2004/17/EF, 2004/18/EF og 
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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.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
[….] af [….] om tildeling af 
koncessionskontrakter] bør kunne 
udelukke tilbud, hvori indgår varer 
og/eller tjenesteydelser fra tredjelande, fra 
procedurer for tildeling af kontrakter, hvis 
værdien af varer eller tjenesteydelser, der 
ikke er omfattede, udgør mere end 50 % 
af varernes eller tjenesteydelsernes 
samlede værdi.

Ændringsforslag 8
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.

udgår

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sætte Kommissionen i stand til 
at træffe afgørelse om en eventuel 
udelukkelse af tredjelandes varer og 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet af 
Unionens internationale forpligtelser, bør 

(14) For at sætte Kommissionen i stand til 
at vurdere, hvorvidt den skal udelukke
tredjelandes varer og tjenesteydelser, der 
ikke er omfattet af Unionens internationale 
forpligtelser, bør ordregivende 
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ordregivende myndigheder/ordregivere 
underrette Kommissionen om, at de har til 
hensigt at udelukke sådanne varer og
tjenesteydelser, ved hjælp af en 
standardformular, som indeholder 
tilstrækkelige oplysninger til, at 
Kommissionen kan træffe afgørelse.

myndigheder/ordregivere underrette 
Kommissionen om, at de har til hensigt at 
udelukke sådanne varer og tjenesteydelser, 
ved hjælp af en standardformular, som 
indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at 
Kommissionen kan træffe afgørelse.

Ændringsforslag 10
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 give tilladelse til 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.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 16
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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.

udgår

Ændringsforslag 12
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 
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.

udgår

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør til enhver tid på (20) Kommissionen bør til enhver tid på 
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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.

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 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.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Det er bydende nødvendigt, at de 
ordregivende myndigheder/ordregiverne 
har adgang til en lang række varer af høj 
kvalitet, som opfylder deres indkøbskrav til 
konkurrencedygtige priser. Derfor bør de 
ordregivende myndigheder/ordregiverne 
have mulighed for at tilsidesætte 
foranstaltninger, der begrænser adgangen
for varer og tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet, i tilfælde, hvor der ikke er adgang 
til varer og tjenesteydelser, der er fra EU 
eller er omfattet, og som opfylder de 
ordregivende myndigheders/ordregivernes 
krav vedrørende væsentlige 
samfundsbehov, f.eks. sundhed og offentlig 
sikkerhed.
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Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling af varer og tjenesteydelser, der 
henholdsvis er og ikke er omfattet, samt 

unormalt lave tilbud

Behandling af varer og tjenesteydelser, der 
henholdsvis er og ikke er omfattet

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling af varer og tjenesteydelser, 
der er omfattet

Almindelige bestemmelser

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.

1. 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.

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 
tredjelande med følgende klassifikationer
behandles som varer og tjenesteydelser:

a) mindst udviklede lande opført i bilag I 
til forordning (EF) nr. 732/2008
b) lande der er blevet klassificeret af 
Verdensbanken som lavindkomstlande 
gennem tre på hinanden følgende år.
2. Medlemsstaterne eller deres 
ordregivende myndigheder må ikke 
begrænse adgangen til deres 
udbudsprocedurer for varer og 
tjenesteydelser, der ikke er omfattede, ved 
nogen andre end de i denne forordning 
fastsatte foranstaltninger.
3. Varer og tjenesteydelser, der ikke er 
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omfattede, kan pålægges restriktive 
foranstaltninger, der vedtages af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 10 og 11.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Regler for adgang for varer og 

tjenesteydelser, der ikke er omfattet
Varer og tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet, kan være genstand for 
restriktive foranstaltninger truffet af 
Kommissionen:
a) efter anmodning fra enkelte 
ordregivere efter de regler, der er fastsat i 
artikel 6
b) efter de regler, der er fastsat i artikel 10 
og 11.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

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

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Ordregivende myndigheder/ordregivere 
kan på nedennævnte betingelser 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

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – led 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

Ændringsforslag 21
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 

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

udelukkelse af, skal de underrette 
Kommissionen inden for en frist på én 
uge. Under underretningsproceduren kan 
den ordregivende myndighed/ordregiveren 
fortsætte sin analyse af tilbuddene.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. 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.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. 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.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
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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

Ændringsforslag 25
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

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 



AD\1003422DA.doc 17/30 PE510.571v02-00

DA

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.

Ændringsforslag 26
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 
erhvervsdrivende.
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Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 28
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

Ændringsforslag 29
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 

udgår
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land, der deltager i substansforhandlinger 
med EU, jf. artikel 9, stk. 4.

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Vurdering af udelukkelse af tilbud, der 

omfatter varer og tjenesteydelser, der ikke 
er omfattet

1. Kommissionen vurderer de 
ordregivende myndigheders/ordregivernes 
beslutning om at udelukke tilbud, der 
omfatter varer eller tjenesteydelser med 
oprindelse uden for EU, fra procedurerne 
for tildeling af kontrakter i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1.
Ved vurderingen undersøger 
Kommissionen i særdeleshed
a) om de ordregivende 
myndigheder/ordregiverne har fortolket 
kriterierne i artikel 6, stk. 1, korrekt
b) om udelukkelsen er i strid med 
markedsadgangsforpligtelser, som EU har 
påtaget sig i medfør af internationale 
aftaler.
2. Hvis Kommissionen ikke godkender 
den foretagne udelukkelse, meddeler den 
de ordregivende 
myndigheder/ordregiveren sin uenighed 
inden for en frist på tre uger regnet fra 
første hverdag efter den dato, hvor den 
har modtaget underretningen, jf. artikel 6, 
stk. 3.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 6 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b
Tilladelse til at udelukke tilbud 
omfattende varer og tjenesteydelser, der 
ikke er omfattet, for så vidt angår 
kontrakter med en anslået værdi på over 
5 000 000 EUR
For så vidt angår kontrakter med en 
anslået værdi på over 5 000 000 EUR, 
vurderer Kommissionen de ordregivende 
myndigheders/ordregivernes beslutning 
om at udelukke tilbud, der omfatter varer 
eller tjenesteydelser med oprindelse uden 
for EU, fra procedurerne for tildeling af 
kontrakter, jf. artikel 6, stk. 1.
Kommissionen godkender den påtænkte 
udelukkelse i følgende tilfælde:
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 taget af EU, 
gældende 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.
Kommissionen afviser den påtænkte 
udelukkelse, hvis den er i strid med 
markedsadgangsforpligtelser, som EU har 
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påtaget sig i medfør af internationale 
aftaler.
3. Ved vurderingen af, om der er tale om 
fravær af væsentlig gensidighed, 
undersøger Kommissionen følgende:
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 
fører eller indfører diskriminerende 
praksis over for Unionens varer, 
tjenesteydelser og erhvervsdrivende.
4. Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om godkendelse 
eller afvisning 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 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.
5. Før Kommissionen træffer en afgørelse 
i henhold til stk. 4, skal den høre de(n) 
pågældende tilbudsgiver(e) og de 
ordregivende myndigheder/ordregiverne.
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Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

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

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager især hensyn til, om en 
række planlagte udelukkelser er blevet 
godkendt i henhold til artikel 6, stk. 3, i 
denne forordning.

Kommissionen tager især hensyn til, om en 
række planlagte udelukkelser er blevet 
godkendt i henhold til artikel 6a, stk. 4, i 
denne forordning.

Ændringsforslag 34
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.

2. Den i stk. 1 omhandlede undersøgelse 
foretages på grundlag af de kriterier, der er 
fastsat i artikel 6b, stk. 2 og 3.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3
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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 ni måneder efter indledningen af 
undersøgelsen.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens vurdering af, hvorvidt det 
pågældende tredjeland opretholder 
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restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, 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 to måneder.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det som følge af en undersøgelse 
konstateres, at restriktive foranstaltninger 
for offentlige indkøb opretholdes af et 
tredjeland, og Kommissionen finder, at det 
er berettiget af hensyn til EU 's interesser,
opfordrer Kommissionen landet til at 
indlede høringer med henblik på at sikre, at 
Unionens erhvervsdrivende, varer og 

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

offentlige kontrakter i det pågældende land 
på betingelser, der ikke er mindre gunstige 
end dem, der indrømmes nationale 
erhvervsdrivende, varer og tjenesteydelser i 
det pågældende land, og også med henblik 
på at sikre anvendelsen af principperne om 
gennemsigtighed og lige behandling.

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 3

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, tager Kommissionen skridt til at:

Ændringsforslag 41
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 i væsentlig 
grad har udvidet og lempet adgangen til 
sit eget marked for offentlige indkøb for 
EU-baserede tilbudsgivere, 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.
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Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan afslutte høringen, 
hvis det pågældende land påtager sig 
internationale forpligtelser, der er aftalt 
med EU inden for en af følgende rammer:

udgår

a) tiltrædelse af WTO-aftalen om 
offentlige indkøb
b) indgåelse en bilateral aftale med EU, 
der omfatter markedsadgangsforpligtelser 
på området for offentlige indkøb, eller
c) udvidelse af landets 
markedsadgangsforpligtelser i medfør af 
WTO-aftalen om offentlige indkøb eller 
en bilateral aftale, der er indgået med EU 
inden for disse rammer.
Høringen kan ligeledes afsluttes, hvis de 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb stadig er i kraft på det tidspunkt, 
hvor disse forpligtelser indgås, såfremt de 
omfatter detaljerede bestemmelser om 
udfasning af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 43
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 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.
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Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Konstateres det ved en undersøgelse i 
henhold til artikel 8 og efter den i artikel 9 
omhandlede procedure, at restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb, som 
et tredjeland vedtager eller opretholder, 
fører til fravær af væsentlig gensidighed i 
markedsåbningen mellem Unionen og det 
pågældende tredjeland, jf. artikel 6b, stk. 3, 
vedtager Kommissionen 
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.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inddragelse eller suspension af 
foranstaltninger

Fornyelse, inddragelse eller suspension af 
foranstaltninger

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje en revisionsprocedure.

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen finder, at 
begrundelsen for foranstaltninger, der er 
vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 4, og 
artikel 10, ikke længere er gyldig, kan
Kommissionen vedtage en 
gennemførelsesretsakt for at:

Efter at have verificeret, at begrundelsen 
for foranstaltninger, der er vedtaget i 
henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, 
ikke længere er gyldig, vedtager
Kommissionen en gennemførelsesretsakt 
for at:

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fører i henhold til sin i 
artikel 10, stk. 1, omhandlede beslutning 
regelmæssigt tilsyn med situationen i det 
pågældende tredjeland og aflægger årligt 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om, hvorvidt de afhjælpende/korrigerende 
foranstaltninger er blevet truffet.

Begrundelse

Denne tilføjelse muliggør en årlig gennemgang af situationen i tredjelandet.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen vurderer, at der 
fortsat er belæg for anvendelsen af de 
foranstaltninger, der er blevet truffet i 
henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, 
efter udløbet af den i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede midlertidige periode, kan 
Kommissionen vedtage en 
gennemførelsesretsakt til fornyelse af 
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foranstaltningerne for en yderligere 
periode på op til fem år, der kan fornyes 
hvert femte år derefter.

Begrundelse

Dette indfører en procedure for fornyelse af de foranstaltninger, der er vedtaget ved artikel 9, 
stk. 4.

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvendelsen af foranstaltningen vil 
føre til en uforholdsmæssig stor stigning i 
kontraktens pris eller omkostninger.

udgår
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