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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018
om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af
forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU)
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU)
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012

Artikel 136
Udelukkelseskriterier og afgørelser om udelukkelse
1. Den ansvarlige anvisningsberettigede udelukker en person eller enhed som
omhandlet i artikel 135, stk. 2, fra at deltage i tildelingsprocedurer, der er omfattet
af denne forordning, eller fra at blive udvalgt til at gennemføre EU-midler, hvis
personen eller enheden befinder sig i en eller flere af følgende
udelukkelsessituationer:
a)personen eller enheden er gået konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling,
dennes aktiver administreres af en kurator eller en ret, denne er under tvangsakkord uden for
konkurs, dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller denne befinder sig i en
lignende situation i henhold til en tilsvarende behandling efter EU-retten eller national ret
b)det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at personen eller
enheden har undladt at opfylde sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter
eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til den relevante lovgivning
c)det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at personen eller
enheden har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ved at
have overtrådt de relevante love eller bestemmelser eller etiske standarder for det erhverv,
inden for hvilket personen eller enheden er virksom, eller har begået fejl, der har en
indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis fejlene afspejler forsætlighed eller grov
uagtsomhed, herunder navnlig et eller flere af følgende forhold:
i)forsætlig eller uagtsom afgivelse af urigtige oplysninger, der er påkrævet til verificering af,
at der ikke udelukkelsesgrunde, eller af, at kriterierne for støtteberettigelse eller udvælgelse
er opfyldt, eller i forbindelse med gennemførelsen af den retlige forpligtelse
ii)indgåelse af aftaler med andre personer eller enheder med det formål at forvride
konkurrencen
iii)

krænkelse af intellektuel ejendomsret

iv)forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos den ansvarlige anvisningsberettigede i løbet
af tildelingsproceduren
v)forsøg på at indhente fortrolige oplysninger, der kan give vedkommende uretmæssige
fordele i forbindelse med tildelingsproceduren
d)det ved en endelig dom er fastslået, at personen eller enheden er skyldig i et eller flere af
følgende forhold:
i)svig som omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU)
2017/1371 (44) og artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers
finansielle interesser, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 1995 (45)
ii)korruption som defineret i artikel 4, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1371 eller aktiv
bestikkelse, jf. artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer
tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions
medlemsstater, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 1997 (46), eller adfærd som
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA (47) eller bestikkelse
som defineret i anden relevant lovgivning
iii)handlinger i forbindelse med en kriminel organisation som omhandlet i artikel 2 i Rådets
rammeafgørelse 2008/841/RIA (48)
iv)hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. artikel 1, stk. 3, 4 og 5, i EuropaParlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (49)
v)terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret
i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA (50) eller anstiftelse,
medvirken eller forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte afgørelses
artikel 4
vi)børnearbejde eller andre lovovertrædelser i forbindelse med menneskehandel som
omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU (51)
e)personen eller enheden har udvist betydelig misligholdelse i forhold til at opfylde væsentlige
forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af en retlig forpligtelse, der finansieres over
budgettet, hvilket
i) har ført til tidligt ophør af en retlig forpligtelse
ii) har ført til anvendelse af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner eller
iii)er blevet opdaget af en anvisningsberettiget, OLAF eller Revisionsretten efter tjek,
revisioner eller undersøgelser
f)det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at personen eller
enheden har begået en uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning
(EF, Euratom) nr. 2988/95 (52)
g)det er fastslået ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, at personen eller
enheden har oprettet en enhed i en anden jurisdiktion med den hensigt at omgå

skattemæssige, sociale eller andre retlige forpligtelser i jurisdiktionen for sit
vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted
h)det er fastslået ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, at en enhed er
blevet oprettet med den hensigt, der er omhandlet i litra g).

2. I mangel af en endelig dom eller, hvor dette er relevant, en endelig administrativ
afgørelse i de tilfælde, som er omhandlet i stk. 1, litra c), d), f), g) og h), eller i det
tilfælde, som er omhandlet i stk. 1, litra e), udelukker den ansvarlige
anvisningsberettigede en person eller en enhed som omhandlet i artikel 135, stk. 2,
på grundlag af en foreløbig juridisk vurdering af adfærd som omhandlet i nævnte
litraer under hensyntagen til konstaterede faktiske omstændigheder eller andre
forhold i henstillingen fra det i artikel 143 omhandlede panel.
Den foreløbige vurdering, der er omhandlet i første afsnit, foregriber ikke
medlemsstaternes kompetente myndigheders vurdering i henhold til national ret af
den i artikel 135, stk. 2, omhandlede persons eller enheds adfærd. Den ansvarlige
anvisningsberettigede reviderer straks efter underretningen om en endelig dom eller
en endelig administrativ afgørelse sin afgørelse om at udelukke en person eller en
enhed, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, og/eller pålægge en modtager en
økonomisk sanktion. I tilfælde hvor den endelige dom eller den endelige
administrative afgørelse ikke fastsætter udelukkelsens varighed, fastsætter den
ansvarlige anvisningsberettigede varigheden på grundlag af konstaterede faktiske
omstændigheder og forhold og under hensyntagen til henstillingen fra det i artikel
143 omhandlede panel.
Hvis en sådan endelig dom eller administrativ afgørelse fastslår, at personen eller
enheden omhandlet i artikel 135, stk. 2, ikke er skyldig i den adfærd, der var genstand
for den foreløbige juridiske vurdering, på grundlag af hvilken den pågældende
person eller enhed blev udelukket, bringer den ansvarlige anvisningsberettigede
straks udelukkelsen til ophør og/eller refunderer en eventuel pålagt økonomisk
sanktion, alt efter hvad der er relevant.
De i første afsnit omhandlede faktiske omstændigheder og forhold omfatter navnlig:
a)faktiske omstændigheder, der konstateres i forbindelse med revisioner eller undersøgelser,
som foretages af EPPO, for så vidt angår de medlemsstater, der deltager i et forstærket
samarbejde i henhold til forordning (EU) 2017/1939, Revisionsretten, OLAF eller den
interne revisor, eller andre tjek, revisioner eller kontroller, som er foretaget under den
anvisningsberettigedes ansvar
b)ikkeendelige administrative afgørelser, der kan omfatte disciplinære foranstaltninger, som
træffes af det kompetente tilsynsorgan med ansvar for at verificere anvendelsen af
erhvervsetiske standarder
c)faktiske omstændigheder, der er omhandlet i afgørelser, som træffes af personer eller
enheder, der gennemfører EU-midler i henhold til artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c)
d)oplysninger fremsendt i overensstemmelse med artikel 142, stk. 2, litra d), af enheder, der
gennemfører EU-midler i henhold til artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra b)

e)Kommissionens afgørelser vedrørende overtrædelse af EU-konkurrenceret eller en national
kompetent myndigheds afgørelser vedrørende overtrædelse af EU-konkurrenceret eller
national konkurrenceret.

3. Enhver afgørelse, som træffes af den ansvarlige anvisningsberettigede i henhold
til artikel 135-142, eller, hvor det er relevant, henstillinger fra det panel, der er
omhandlet i artikel 143, skal træffes i overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, idet der navnlig tages hensyn til:
a)situationens alvor, herunder konsekvenserne for Unionens finansielle interesser og
omdømme
b) hvor lang tid der er gået siden den relevante adfærd
c)

adfærdens varighed og gentagelse

d) om adfærden var forsætlig eller den udviste grad af uagtsomhed
e) i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b), om der er tale om et begrænset beløb
f)eventuelle andre formildende omstændigheder, såsom:
i)graden af den i artikel 135, stk. 2, omhandlede persons eller enheds samarbejde med den
relevante kompetente myndighed og denne persons eller enheds bidrag til undersøgelsen,
som den ansvarlige anvisningsberettigede har anerkendt, eller
ii)offentliggørelsen af udelukkelsessituationen i form af en erklæring som omhandlet i artikel
137, stk. 1.

4. Den ansvarlige anvisningsberettigede skal udelukke en person eller enhed
omhandlet i artikel 135, stk. 2, hvis:
a)en fysisk eller juridisk person, der er medlem af en i artikel 135, stk. 2, omhandlet persons
eller enheds administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-,
beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til denne person eller enhed, befinder sig i en
eller flere af de situationer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra c)-h)
b)en juridisk eller fysisk person, der hæfter ubegrænset for den i artikel 135, stk. 2, omhandlede
persons eller enheds gæld, befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet i
nærværende artikels stk. 1, litra a) eller b)
c)en fysisk person, som spiller en afgørende rolle for tildelingen eller for gennemførelsen af
den retlige forpligtelse, og som befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet
i stk. 1, litra c)-h).

5. I de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede tilfælde kan den ansvarlige
anvisningsberettigede udelukke en i artikel 135, stk. 2, omhandlet person eller enhed
midlertidigt uden forudgående henstilling fra det panel, der er omhandlet i artikel
143, såfremt vedkommendes deltagelse i en udbudsprocedure eller udvælgelse til
gennemførelsen af EU-midler ville udgøre en alvorlig og overhængende trussel mod
Unionens finansielle interesser. I sådanne tilfælde henviser den ansvarlige

anvisningsberettigede straks sagen til panelet omhandlet i artikel 143 og træffer en
endelig afgørelse senest 14 dage efter modtagelse af panelets henstilling.
6. Den ansvarlige anvisningsberettigede, der, hvor det er relevant, tager hensyn til
henstillingen fra det panel, der er omhandlet i artikel 143, må ikke udelukke en
person eller en enhed, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, fra at deltage i en
tildelingsprocedure eller fra at blive udvalgt til gennemførelse af EU-midler, hvis:
a)personen eller enheden har truffet afhjælpende foranstaltninger som specificeret i
nærværende artikels stk. 7 i et omfang, der er tilstrækkeligt til at vise, at vedkommende er
pålidelig. Nærværende litra gælder ikke i det tilfælde, som er omhandlet i stk. 1, litra d)
b)den er nødvendig for at sikre tjenesteydelsens kontinuitet i en begrænset periode, indtil de
afhjælpende foranstaltninger, der er beskrevet i nærværende artikels stk. 7, kan træffes
c)en sådan udelukkelse ville være uforholdsmæssig på grundlag af de kriterier, der er
omhandlet i stk. 3.

Derudover finder nærværende artikels stk. 1, litra a), ikke anvendelse ved indkøb af
varer på særlig fordelagtige vilkår enten hos enten en leverandør, der endeligt
indstiller sin erhvervsvirksomhed, eller hos kuratorer i en konkursbehandling,
tvangsakkord eller tilsvarende behandling efter EU-retten eller national ret.
Hvis der ikke sker udelukkelse som omhandlet i første og andet afsnit, begrunder
den ansvarlige anvisningsberettigede, hvorfor den ikke udelukker den i artikel 135,
stk. 2, omhandlede person eller enhed, og orienterer det i artikel 143 omhandlede
panel herom.
7. De i stk. 6, første afsnit, litra a), omhandlede afhjælpende foranstaltninger kan
navnlig omfatte:
a)foranstaltninger til at afdække, hvorfor de situationer, der giver anledning til udelukkelsen,
er opstået, og hvilke konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige
foranstaltninger inden for den i artikel 135, stk. 2, omhandlede persons eller enheds
forretningsområde der er egnede til at korrigere adfærden og forebygge yderligere forekomst
heraf
b)dokumentation for, at den i artikel 135, stk. 2, omhandlede person eller enhed har truffet
foranstaltninger til at kompensere eller godtgøre den skade eller de tab, der er påført
Unionens finansielle interesser af de tilgrundliggende faktiske omstændigheder, der giver
anledning til udelukkelsessituationen
c)dokumentation for, at den i artikel 135, stk. 2, omhandlede person eller enhed har betalt eller
sikret betaling af en eventuel bøde, som den kompetente myndighed har pålagt, eller
eventuelle skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger som omhandlet i stk.
1, litra b).

8. Den ansvarlige anvisningsberettigede, der, hvor det er relevant, tager hensyn til
den reviderede henstilling fra det i artikel 143 omhandlede panel, skal på eget
initiativ eller efter anmodning fra en person eller enhed, der er omhandlet i artikel
135, stk. 2, straks revidere sin afgørelse om at udelukke den pågældende person eller

enhed, såfremt personen eller enheden har truffet afhjælpende foranstaltninger, der
er tilstrækkelige til at vise vedkommendes pålidelighed, eller har fremlagt nye
elementer, der viser, at den udelukkelsessituation, der er omhandlet i nærværende
artikels stk. 1, ikke længere eksisterer.
9. I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, litra b), skal den ansvarlige
anvisningsberettigede kræve, at kandidaten eller tilbudsgiveren erstatter en enhed
eller en underleverandør, hvis kapacitet den har til hensigt at udnytte, og som
befinder sig i en udelukkelsessituation, der er omhandlet i nærværende artikels stk.
1.

Artikel 141
Afvisning fra en tildelingsprocedure
1. Den ansvarlige anvisningsberettigede skal fra en tildelingsprocedure afvise en
deltager, som:
a)befinder sig i en udelukkelsessituation, der er fastslået i overensstemmelse med artikel 136
b)har givet urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelsen af de oplysninger, som er
påkrævet som betingelse for at deltage i proceduren, eller har undladt at give disse
oplysninger
c)tidligere har været inddraget i udarbejdelsen af dokumenter, der anvendes i
tildelingsproceduren, såfremt dette medfører en tilsidesættelse af princippet om
ligebehandling, herunder konkurrenceforvridning, som der ikke på anden måde kan rettes op
på.

Den ansvarlige anvisningsberettigede meddeler de øvrige deltagere i
tildelingsproceduren de relevante oplysninger, der blev udvekslet i forbindelse med
eller som følge af, at deltageren blev inddraget i forberedelsen af
tildelingsproceduren som omhandlet i første afsnit, litra c). Inden en sådan eventuel
afvisning skal deltageren have mulighed for at godtgøre, at vedkommendes
inddragelse i forberedelsen af tildelingsproceduren ikke er i strid med princippet om
ligebehandling.
2. Artikel 133, stk. 1, finder anvendelse, medmindre afvisningen er begrundet i
overensstemmelse med stk. 1, første afsnit, litra a), af en afgørelse om udelukkelse,
der er truffet over for deltageren efter en undersøgelse af dennes bemærkninger.

