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Amendement 7
Birgit Sippel, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Volgens artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie bepaalt en 
voert de Unie een gemeenschappelijk 
beleid en optreden en beijvert zij zich voor 
een hoge mate van samenwerking op alle 
gebieden van de internationale
betrekkingen, om met name de integratie 
van alle landen in de wereldeconomie te 
stimuleren, onder meer door het geleidelijk 
wegwerken van belemmeringen van de 
internationale handel.

(1) Volgens artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie bepaalt en 
voert de Unie een gemeenschappelijk 
beleid en optreden en beijvert zij zich voor 
een hoge mate van samenwerking op alle 
gebieden van de internationale 
betrekkingen, om met name de integratie 
van alle landen in de wereldeconomie te 
stimuleren, onder meer door het geleidelijk 
wegwerken van belemmeringen van de 
internationale handel; krachtens hetzelfde 
artikel bevordert de Unie de democratie, 
de rechtsstaat, de universele geldigheid en 
de ondeelbaarheid van de mensenrechten 
en de fundamentele vrijheden, de 
eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, de beginselen van gelijkheid 
en solidariteit en de eerbiediging van de 
beginselen van het Handvest van de VN 
en het internationaal recht; 
samenwerking op het gebied van 
internationale betrekkingen moet dienen
om de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden op economisch, 
sociaal en milieugebied te bevorderen, 
met uitbanning van de armoede als 
hoofddoel;

Or. en

Amendement 8
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het handelsbeleid van de Europese 
Unie dient bij te dragen tot de 
vermindering van de armoede in de 
wereld door de nadruk te leggen op 
verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, van de arbeids-
en gezondheidsbescherming en van de 
grondrechten.

Or. de

Amendement 9
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In de Europese Unie dienen de
rechten van werknemers uit derde landen 
die onder deze verordening vallen, te 
worden beschermd. Hetzelfde geldt voor 
werknemers uit de EU die in derde landen 
diensten leveren. Onder meer dienen de 
volgende voorschriften te worden 
nageleefd: de ILO-verdragen, de cao’s, de 
voorschriften inzake gelijke behandeling, 
gezondheid en veiligheid op de werkplek 
en de vakbondsrechten.

Or. de

Amendement 10
Birgit Sippel, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De EU mag geen druk uitoefenen 
op derde landen om deze ertoe aan te 
zetten openbare diensten te privatiseren. 
Overheden op alle niveaus moeten het 
recht hebben te beslissen of, hoe en in 
hoeverre zij zelf openbare diensten willen 
aanbieden.

Or. en

Amendement 11
Birgit Sippel, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overheidsopdrachten mogen niet 
worden gegund aan ondernemers die 
betrokken zijn geweest bij een criminele 
organisatie en bij de uitbuiting van 
mensenhandel en kinderarbeid, of die 
zich niet houden aan de verplichtingen 
welke voortvloeien uit de sociale 
wetgeving, arbeidswetgeving of 
milieuwetgeving van de Unie, of uit de 
internationale wettelijke bepalingen op 
sociaal, arbeids- of milieugebied, 
overeenkomstig Richtlijn [2004/18/EG].

Or. en

Amendement 12
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Een dergelijke uitsluiting mag 
niet plaatsvinden omdat derde landen 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in 
de gunningscriteria hebben opgenomen.  
Dergelijke doelstellingen moeten worden 
ondersteund.

Or. de

Amendement 13
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor opdrachten met een geraamde 
waarde van 5 000 000 EUR of meer moet 
de Commissie de voorgenomen uitsluiting 
goedkeuren indien de internationale 
overeenkomst inzake markttoegang op het 
gebied van aanbestedingen tussen de Unie 
en het land vanwaar de goederen en/of 
diensten afkomstig zijn, voor de goederen 
en/of diensten waarvoor uitsluiting wordt 
voorgesteld, uitdrukkelijk voorbehoud 
inzake markttoegang bevat zoals door de 
Unie is aangegaan. Wanneer er geen 
overeenkomst van die aard bestaat, moet de 
Commissie de uitsluiting goedkeuren 
indien het derde land restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
aanbestedingen handhaaft die leiden tot een 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid in 
openstelling van de markt tussen de Unie 
en het betrokken derde land. Er bestaat een 
vermoeden van gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
aanbestedingen aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie van 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
EU.

(15) Voor opdrachten met een geraamde 
waarde van 5 000 000 EUR of meer moet 
de Commissie de voorgenomen uitsluiting 
goedkeuren indien de internationale 
overeenkomst inzake markttoegang op het 
gebied van aanbestedingen tussen de Unie 
en het land vanwaar de goederen en/of 
diensten afkomstig zijn, voor de goederen 
en/of diensten waarvoor uitsluiting wordt 
voorgesteld, uitdrukkelijk voorbehoud 
inzake markttoegang bevat zoals door de 
Unie is aangegaan. Wanneer er geen 
overeenkomst van die aard bestaat, moet de 
Commissie de uitsluiting goedkeuren 
indien het derde land restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
aanbestedingen handhaaft die leiden tot een 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid in 
openstelling van de markt tussen de Unie 
en het betrokken derde land. Er bestaat een 
vermoeden van gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
aanbestedingen aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie van 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
EU, of wanneer er essentiële economische 
belangen van de EU in het geding zijn, 
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bijvoorbeeld op het gebied van de 
industrie. In geval van ernstige 
schendingen van vakbondsrechten en het 
internationaal recht, waaronder 
fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94, op het 
gebied van arbeids-, milieu- en sociaal 
recht, kan de Commissie ook overwegen 
de markttoegang van de goederen en/of 
diensten in kwestie te beperken.

Or. en

Amendement 14
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor opdrachten met een geraamde 
waarde van 5 000 000 EUR of meer moet 
de Commissie de voorgenomen uitsluiting 
goedkeuren indien de internationale 
overeenkomst inzake markttoegang op het 
gebied van aanbestedingen tussen de Unie 
en het land vanwaar de goederen en/of 
diensten afkomstig zijn, voor de goederen 
en/of diensten waarvoor uitsluiting wordt 
voorgesteld, uitdrukkelijk voorbehoud 
inzake markttoegang bevat zoals door de 
Unie is aangegaan. Wanneer er geen 
overeenkomst van die aard bestaat, moet de 
Commissie de uitsluiting goedkeuren 
indien het derde land restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
aanbestedingen handhaaft die leiden tot een
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid in 
openstelling van de markt tussen de Unie 
en het betrokken derde land. Er bestaat een 
vermoeden van gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 

(15) Voor opdrachten met een geraamde 
waarde van 5 000 000 EUR of meer moet 
de Commissie de voorgenomen uitsluiting 
goedkeuren indien de internationale 
overeenkomst inzake markttoegang op het 
gebied van aanbestedingen tussen de Unie 
en het land vanwaar de goederen en/of 
diensten afkomstig zijn, voor de goederen 
en/of diensten waarvoor uitsluiting wordt 
voorgesteld, uitdrukkelijk voorbehoud 
inzake markttoegang bevat zoals door de 
Unie is aangegaan. Wanneer er geen 
overeenkomst van die aard bestaat, moet de 
Commissie de uitsluiting goedkeuren 
indien het derde land restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
aanbestedingen handhaaft die leiden tot een 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid in 
openstelling van de markt tussen de Unie 
en het betrokken derde land. Er bestaat een 
vermoeden van gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
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aanbestedingen aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie van 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
EU.

aanbestedingen aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie van 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
EU. In geval van ernstige en 
herhaaldelijke schendingen van 
fundamentele rechten van werknemers en 
het internationaal recht, waaronder 
fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94, op het 
gebied van arbeids-, milieu- en sociaal 
recht in het desbetreffende land, kan de 
Commissie ook overwegen de 
markttoegang van de goederen en/of 
diensten in kwestie te beperken.

Or. en

Amendement 15
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bij de beoordeling van dit gebrek aan 
wezenlijke wederkerigheid moet de 
Commissie onderzoeken in welke mate de 
aanbestedingswetgeving van het betrokken 
land in overeenstemming met de 
internationale normen op het gebied van 
overheidsopdrachten transparantie 
waarborgt en discriminatie ten aanzien van 
goederen, diensten en ondernemers van de 
Unie verhindert. Daarnaast moet zij 
onderzoeken in welke mate overheden 
en/of individuele aanbestedende diensten 
discriminerende praktijken ten aanzien van 
goederen, diensten en ondernemers van de 
Unie handhaven of invoeren.

(16) Bij de beoordeling van dit gebrek aan 
wezenlijke wederkerigheid moet de 
Commissie onderzoeken in welke mate de 
aanbestedingswetgeving van het betrokken 
land in overeenstemming met de 
internationale normen op het gebied van 
overheidsopdrachten transparantie 
waarborgt en discriminatie ten aanzien van 
goederen, diensten en ondernemers van de 
Unie verhindert. Daarnaast moet zij 
onderzoeken in welke mate overheden 
en/of individuele aanbestedende diensten 
discriminerende praktijken ten aanzien van 
goederen, diensten en ondernemers van de 
Unie handhaven of invoeren, of de 
economische belangen van de EU, 
bijvoorbeeld op het gebied van de 
industrie, in gevaar brengen.

Or. en
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Amendement 16
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De naleving van het arbeids-, 
milieu- en sociaal recht dat van 
toepassing is in een derde land, met 
inbegrip van de naleving van 
fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO-verdrag 94 
over bepalingen inzake 
arbeidsvoorwaarden bij 
overheidsopdrachten, mag niet worden 
beschouwd als discriminerende praktijk.

Or. en

Amendement 17
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Maatregelen die de markttoegang 
van derde landen beperken mogen geen 
onevenredige negatieve gevolgen hebben 
voor de sociale en arbeidssituatie in het 
land in kwestie, met name in het geval van 
ontwikkelingslanden.

Or. en

Amendement 18
Birgit Sippel, Frédéric Daerden
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Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gelet op de grotere moeilijkheden die 
aanbestedende diensten ondervinden bij het 
beoordelen van de verklaringen van de 
inschrijvers, in het geval van 
inschrijvingen met goederen en/of diensten 
van buiten de Europese Unie waarbij de 
waarde van de niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen of 
diensten meer bedraagt dan 50% van de 
totale waarde van deze goederen of 
diensten, moet worden gezorgd voor meer 
transparantie in de behandeling van 
abnormaal lage inschrijvingen. Naast de 
regels waarin artikel 69 van de richtlijn 
inzake overheidsopdrachten en artikel 79 
van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten voorzien, moet de 
aanbestedende dienst die voornemens is 
een dergelijke abnormaal lage inschrijving 
te aanvaarden, de andere inschrijvers 
daarvan schriftelijk in kennis stellen met 
vermelding van de redenen voor het 
abnormaal lage niveau van de 
aangerekende prijs of kosten. Op die 
manier kunnen deze inschrijvers bijdragen 
tot een juistere beoordeling van de 
capaciteit van de geselecteerde inschrijver 
om de opdracht te volbrengen volgens de 
in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven voorwaarden. Deze 
aanvullende informatie zal dus leiden tot 
een verbetering van de concurrentie op de 
Europese aanbestedingsmarkt.

(19) Gelet op de grotere moeilijkheden die 
aanbestedende diensten ondervinden bij het 
beoordelen van de verklaringen van de 
inschrijvers, in het geval van 
inschrijvingen met goederen en/of diensten 
van buiten de Europese Unie waarbij de 
waarde van de niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen of 
diensten meer bedraagt dan 50% van de 
totale waarde van deze goederen of 
diensten, moet worden gezorgd voor meer 
transparantie in de behandeling van 
abnormaal lage inschrijvingen. Naast de 
regels waarin artikel 69 van de richtlijn 
inzake overheidsopdrachten en artikel 79 
van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten voorzien, moet de 
aanbestedende dienst die voornemens is 
een dergelijke abnormaal lage inschrijving 
te aanvaarden, de andere inschrijvers 
daarvan schriftelijk in kennis stellen met 
vermelding van de redenen voor het 
abnormaal lage niveau van de 
aangerekende prijs of kosten. Er dient 
bijzondere aandacht te worden besteed 
aan de naleving van het internationaal 
arbeids-, milieu- en sociaal recht, met 
inbegrip van fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94.  Op die 
manier kunnen deze inschrijvers bijdragen 
tot een juistere beoordeling van de 
capaciteit van de geselecteerde inschrijver 
om de opdracht te volbrengen volgens de 
in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven voorwaarden. Deze 
aanvullende informatie zal dus leiden tot 
een verbetering van de concurrentie op de 
Europese aanbestedingsmarkt.

Or. en
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Amendement 19
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Wanneer de Commissie op basis van 
de haar ter beschikking staande informatie 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
derde land een restrictieve praktijk op het 
gebied van overheidsopdrachten heeft 
ingevoerd of handhaaft, moet zij een 
onderzoek kunnen instellen. Indien het 
bestaan van een restrictieve praktijk op het 
gebied van overheidsopdrachten in een 
derde land wordt bevestigd, moet de 
Commissie het betrokken land uitnodigen 
besprekingen aan te knopen om de kansen 
voor ondernemers, goederen en diensten 
bij inschrijvingen voor 
overheidsopdrachten in dat land te 
verbeteren.

(21) Wanneer de Commissie op basis van 
de haar ter beschikking staande informatie 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
derde land een restrictieve praktijk op het 
gebied van overheidsopdrachten heeft 
ingevoerd of handhaaft, of fundamentele 
rechten van werknemers en het 
internationaal recht, waaronder 
fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94, op het 
gebied van arbeids-, milieu- en sociaal 
recht schendt, moet zij een onderzoek 
kunnen instellen. Indien het bestaan van 
een restrictieve praktijk op het gebied van 
overheidsopdrachten in een derde land of 
van voornoemde schendingen wordt 
bevestigd, moet de Commissie het 
betrokken land uitnodigen besprekingen 
aan te knopen om de kansen voor 
ondernemers, goederen en diensten bij 
inschrijvingen voor overheidsopdrachten in 
dat land te verbeteren.

Or. en

Amendement 20
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze maatregelen kunnen inhouden 
dat een aantal goederen en diensten uit 
derde landen van aanbestedingsprocedures 

(23) Deze maatregelen kunnen inhouden 
dat een aantal goederen en diensten uit 
derde landen van aanbestedingsprocedures 
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in de Europese Unie moeten worden 
uitgesloten of dat op de prijs van 
inschrijvingen voor goederen of diensten 
uit dat land een verplichte toeslag moet 
worden toegepast. Om te voorkomen dat 
deze maatregelen worden omzeild, kan het 
ook noodzakelijk zijn een aantal in de 
Europese Unie gevestigde rechtspersonen 
die onder buitenlandse controle staan of in 
buitenlands bezit zijn, uit te sluiten 
wanneer deze geen zelfstandige 
bedrijfsactiviteiten uitoefenen waardoor zij 
een rechtstreekse en daadwerkelijke band 
met de economie van een betrokken 
lidstaat hebben. De passende maatregelen 
mogen niet onevenredig zijn ten opzichte 
van de restrictieve praktijken op het gebied 
van overheidsopdrachten waar zij een 
antwoord op vormen.

in de Europese Unie moeten worden 
uitgesloten of dat op de prijs van 
inschrijvingen voor goederen of diensten 
uit dat land een verplichte toeslag moet 
worden toegepast. Om te voorkomen dat 
deze maatregelen worden omzeild, kan het 
ook noodzakelijk zijn een aantal in de 
Europese Unie gevestigde rechtspersonen 
die onder buitenlandse controle staan of in 
buitenlands bezit zijn, uit te sluiten 
wanneer deze geen zelfstandige 
bedrijfsactiviteiten uitoefenen waardoor zij 
een rechtstreekse en daadwerkelijke band 
met de economie van een betrokken 
lidstaat hebben. De passende maatregelen 
mogen niet onevenredig zijn ten opzichte 
van de restrictieve praktijken op het gebied 
van overheidsopdrachten waar zij een 
antwoord op vormen. Zij moeten met 
name rekening houden met mogelijke 
negatieve gevolgen voor de sociale, 
arbeids- en milieusituatie in het land in 
kwestie, met name in het geval van 
ontwikkelingslanden.

Or. en

Amendement 21
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het is van belang dat aanbestedende 
diensten toegang krijgen tot een gamma 
producten van hoge kwaliteit met een 
concurrerende prijs die aan hun 
aankoopbehoeften voldoen. Daarom 
moeten aanbestedende diensten 
maatregelen tot beperking van de toegang 
van niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten terzijde kunnen schuiven ingeval 
er geen goederen of diensten uit de Unie 

(24) Het is van belang dat aanbestedende 
diensten toegang krijgen tot een gamma 
producten van hoge kwaliteit met een 
concurrerende prijs die aan hun 
aankoopbehoeften voldoen. Daarom 
moeten aanbestedende diensten 
maatregelen tot beperking van de toegang 
van niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten terzijde kunnen schuiven ingeval 
er geen goederen of diensten uit de Unie 
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en/of onder internationale verbintenissen 
vallende goederen of diensten beschikbaar 
zijn die aan de behoeften van de 
aanbestedende dienst voldoen, om te 
voorzien in essentiële openbare behoeften 
bijvoorbeeld op het gebied van 
volksgezondheid of openbare veiligheid, of 
ingeval de toepassing van de maatregel zou 
leiden tot een onevenredige stijging in de 
prijs of de kosten van de opdracht.

en/of onder internationale verbintenissen 
vallende goederen of diensten beschikbaar 
zijn die aan de behoeften van de 
aanbestedende dienst voldoen, om te 
voorzien in essentiële openbare behoeften 
bijvoorbeeld op het gebied van 
volksgezondheid of openbare veiligheid, 
met inbegrip van aspecten van 
maatschappelijke en milieuduurzaamheid, 
of ingeval de toepassing van de maatregel 
zou leiden tot een onevenredige stijging in 
de prijs of de kosten van de opdracht.

Or. en

Amendement 22
Birgit Sippel, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening laat onverlet de 
bevoegdheid van nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten om diensten van 
algemeen economisch belang te verlenen, 
uit te besteden en te organiseren, zoals 
bepaald in Protocol 26. Dit geldt ook voor 
het beleid van de Europese Unie ten 
opzichte van derde landen.

Or. en

Amendement 23
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Criteria met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling alsmede milieu- en sociale 
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criteria die de arbeidsomstandigheden en 
de gezondheid en veiligheid op de 
werkplek evenals de gelijke behandeling 
van vrouwen en mannen ten goede 
komen, moeten ook bij de gunning van 
een overheidsopdracht in aanmerking 
worden genomen. Dergelijke criteria 
dienen te worden bevorderd en mogen 
niet als uitsluitingsgrond gelden.

Or. de

Amendement 24
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten verplichten 
inschrijvers informatie te verstrekken over 
de oorsprong van de goederen en/of 
diensten waarop de inschrijving betrekking 
heeft, en over de waarde daarvan. Zij 
aanvaarden eigen verklaringen als 
voorlopig bewijs op basis waarvan 
inschrijvingen niet kunnen worden 
uitgesloten overeenkomstig lid 1. Een 
aanbestedende diensten kan een inschrijver 
tijdens de procedure te allen tijde 
verzoeken de vereiste documenten geheel 
of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit 
noodzakelijk blijkt voor het goede verloop 
van de procedure. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen tot 
vaststelling van standaardformulieren voor 
verklaringen betreffende de oorsprong van 
goederen en diensten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen volgens de in artikel 17, lid 3, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Aanbestedende diensten verplichten 
inschrijvers informatie te verstrekken over 
de oorsprong van de goederen en/of 
diensten waarop de inschrijving betrekking 
heeft, en over de waarde daarvan. Er wordt 
tevens rekening gehouden met criteria 
betreffende fundamentele rechten van 
werknemers en het internationaal recht, 
waaronder fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94, op het 
gebied van arbeids-, milieu- en sociaal 
recht. Zij aanvaarden eigen verklaringen 
als voorlopig bewijs op basis waarvan 
inschrijvingen niet kunnen worden 
uitgesloten overeenkomstig lid 1. Een 
aanbestedende diensten kan een inschrijver 
tijdens de procedure te allen tijde 
verzoeken de vereiste documenten geheel 
of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit 
noodzakelijk blijkt voor het goede verloop 
van de procedure. De Commissie kan
uitvoeringshandelingen aannemen tot 
vaststelling van standaardformulieren voor 
verklaringen betreffende de oorsprong van 
goederen en diensten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
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aangenomen volgens de in artikel 17, lid 3, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 25
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de belangrijkste redenen voor de 
uitsluiting van goederen en/of diensten.

Or. en

Amendement 26
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer er geen overeenkomst als 
bedoeld onder a) bestaat en het derde land 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten handhaaft die leiden 
tot een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid in openstelling van de 
markt tussen de Unie en het betrokken 
derde land.

(b) wanneer er geen overeenkomst als 
bedoeld onder a) bestaat en het derde land 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten handhaaft die leiden 
tot een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid in openstelling van de 
markt tussen de Unie en het betrokken 
derde land, met name wanneer deze 
restrictieve maatregelen de economische 
belangen van de EU, bijvoorbeeld haar 
industrie, schaden.

Or. en

Amendement 27
Birgit Sippel, Frédéric Daerden, Françoise Castex
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) wanneer sprake is van ernstige en
herhaaldelijke schendingen van 
fundamentele rechten van werknemers en 
het internationaal recht, waaronder 
fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94, op het 
gebied van arbeids-, milieu- en sociaal 
recht met betrekking tot bepaalde 
goederen en/of diensten.

Or. en

Amendement 28
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de gunning van overheidsopdrachten 
moet rekening worden gehouden met 
sociale en milieuaspecten.  Selectiecriteria 
zoals met name minimumvoorschriften 
voor arbeids- en 
gezondheidsbescherming, 
arbeidsomstandigheden, fatsoenlijk werk 
en naleving van cao's, dienen te worden 
ondersteund. Het selectiecriterium dient 
niet de laagste prijs te zijn, maar het meest 
duurzame aanbod, en de kwaliteit van de 
diensten moet worden gewaarborgd.

Or. de

Amendement 29
Birgit Sippel, Frédéric Daerden
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De naleving van het arbeids-, 
milieu- en sociaal recht dat van 
toepassing is op de werkplek in het 
betrokken land, met inbegrip van de 
naleving van fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO-verdrag 94 
over bepalingen inzake 
arbeidsvoorwaarden bij 
overheidsopdrachten, mag niet worden 
beschouwd als een restrictieve maatregel 
die tot ernstige en herhaaldelijke 
discriminatie van ondernemers, goederen 
of diensten uit de Unie leidt.

Or. en

Amendement 30
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Bij de beoordeling of er sprake is 
van ernstige en herhaaldelijke 
schendingen van fundamentele rechten 
van werknemers en het internationaal 
recht, waaronder fundamentele 
internationale overeenkomsten, zoals ILO 
94, op het gebied van arbeids-, milieu- en 
sociaal recht, onderzoekt de Commissie 
het volgende:
a) in hoeverre wetten en praktijken in het 
desbetreffende land de naleving 
waarborgen van fundamentele rechten 
van werknemers en het internationaal 
recht, waaronder fundamentele 
internationale overeenkomsten, zoals ILO 
94, op het gebied van arbeids-, milieu- en 
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sociaal recht;
b) in hoeverre overheden en/of individuele 
aanbestedende diensten sociale-
dumpingpraktijken hanteren of invoeren 
ten aanzien van de betrokken goederen of 
diensten.

Or. en

Amendement 31
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de aanbestedende dienst 
krachtens artikel 69 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten en artikel 79 van de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten voornemens is na 
onderzoek van de toelichting van de 
inschrijver een abnormaal lage inschrijving 
te aanvaarden die goederen en diensten van 
buiten de Unie bevat, waarbij de waarde 
van de niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen of 
diensten meer bedraagt dan 50% van de 
totale waarde van de goederen of diensten 
die de inschrijving vormen, stelt hij de 
andere inschrijvers daarvan schriftelijk in 
kennis met vermelding van de redenen 
voor het abnormaal lage niveau van de 
aangerekende prijs of kosten.

Wanneer de aanbestedende dienst 
krachtens artikel 69 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten en artikel 79 van de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten voornemens is na 
onderzoek van de toelichting van de 
inschrijver een abnormaal lage inschrijving 
te aanvaarden die goederen en diensten van 
buiten de Unie bevat, waarbij de waarde 
van de niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen of 
diensten meer bedraagt dan 50% van de 
totale waarde van de goederen of diensten 
die de inschrijving vormen, stelt hij de 
andere inschrijvers daarvan schriftelijk in 
kennis met vermelding van de redenen 
voor het abnormaal lage niveau van de 
aangerekende prijs of kosten, onder 
verwijzing naar met name de naleving van 
fundamentele rechten van werknemers en 
het internationaal recht, waaronder 
fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94, op het 
gebied van arbeids-, milieu- en sociaal 
recht, teneinde vooral dumping op 
sociaal, milieu- of fiscaal gebied te 
voorkomen.



AM\933929NL.doc 19/23 PE510.504v01-00

NL

Or. en

Amendement 32
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook bij ongewoon lage aanbiedingen 
moeten juist de voorschriften inzake 
arbeids- en gezondheidsbescherming, 
arbeidsomstandigheden en cao's worden 
nageleefd.

Or. de

Amendement 33
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie dient geen sancties 
op te leggen aan derde landen die in hun 
gunningscriteria duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen opnemen; 
deze maatregelen moeten juist worden 
ondersteund.

Or. de

Amendement 34
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer op basis van een onderzoek wordt Wanneer op basis van een onderzoek wordt 
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vastgesteld dat restrictieve maatregelen op 
het gebied van overheidsopdrachten door 
een derde land worden gehandhaafd en de 
Commissie het door het belang van de EU 
gerechtvaardigd acht, verzoekt zij het 
derde land besprekingen aan te gaan om 
ervoor te zorgen dat ondernemers, 
goederen en diensten uit de Unie in dat 
land aan procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten kunnen deelnemen 
onder voorwaarden die niet minder gunstig 
zijn dan die welke aan ondernemers, 
goederen en diensten uit dat land worden 
verleend alsmede om de toepassing van de 
beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling te verzekeren.

vastgesteld dat restrictieve maatregelen op 
het gebied van overheidsopdrachten of 
schendingen van de naleving van de 
fundamentele rechten van werknemers en 
het internationaal recht, waaronder 
fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94, op het 
gebied van arbeids-, milieu- en sociaal 
recht, door een derde land worden 
gehandhaafd en de Commissie het door het 
belang van de EU gerechtvaardigd acht, 
verzoekt zij het derde land besprekingen 
aan te gaan om ervoor te zorgen dat 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
Unie in dat land aan procedures voor de 
gunning van overheidsopdrachten kunnen 
deelnemen onder voorwaarden die niet 
minder gunstig zijn dan die welke aan 
ondernemers, goederen en diensten uit dat 
land worden verleend alsmede om de 
toepassing van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling te 
verzekeren.

Or. en

Amendement 35
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ook kan de Commissie de 
raadpleging beëindigen indien het land in 
kwestie de fundamentele rechten van 
werknemers en het internationaal recht, 
waaronder fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94, op het 
gebied van arbeids-, milieu- en sociaal 
recht, naleeft.

Or. en
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Amendement 36
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer op basis van een onderzoek 
overeenkomstig artikel 8 en na toepassing 
van de procedure overeenkomstig artikel 9 
wordt vastgesteld dat de door het derde 
land ingevoerde of gehandhaafde 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten leiden tot een gebrek 
aan wezenlijke wederkerigheid in 
openstelling van de markt tussen de Unie 
en het betrokken derde land, als bedoeld in 
artikel 6, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen om de 
toegang van niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten uit een derde land tijdelijk te 
beperken. Deze uitvoeringshandelingen
worden aangenomen volgens de in artikel 
17, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

1. Wanneer op basis van een onderzoek 
overeenkomstig artikel 8 en na toepassing 
van de procedure overeenkomstig artikel 9 
wordt vastgesteld dat de door het derde 
land ingevoerde of gehandhaafde 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten leiden tot een gebrek 
aan wezenlijke wederkerigheid in 
openstelling van de markt tussen de Unie 
en het betrokken derde land of tot niet-
naleving van de fundamentele rechten 
van werknemers en het internationaal 
recht, waaronder fundamentele 
internationale overeenkomsten, zoals ILO 
94, op het gebied van arbeids-, milieu- en 
sociaal recht, als bedoeld in artikel 6, kan 
de Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen om de toegang van niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten uit een derde land 
tijdelijk te beperken. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen volgens de in artikel 17, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 37
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de uitsluiting van inschrijvingen waarin 
meer dan 50% van de totale waarde bestaat 
uit niet onder internationale verbintenissen 

(a) de uitsluiting van inschrijvingen waarin 
meer dan 50% van de totale waarde bestaat 
uit niet onder internationale verbintenissen 
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vallende goederen en diensten uit het land 
dat de restrictieve praktijk op het gebied 
van overheidsopdrachten invoert of 
handhaaft; en/of

vallende goederen en diensten uit het land 
dat de restrictieve praktijk op het gebied 
van overheidsopdrachten invoert of 
handhaaft en/of waarin sprake is van niet-
naleving van de fundamentele rechten 
van werknemers en het internationaal 
recht, waaronder fundamentele 
internationale overeenkomsten, zoals ILO 
94, op het gebied van arbeids-, milieu- en 
sociaal recht; 

Or. en

Amendement 38
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een verplichte prijstoeslag op dat 
gedeelte van de inschrijving dat niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten bevat uit het land dat 
de restrictieve praktijk op het gebied van 
overheidsopdrachten invoert of handhaaft.

(b) een verplichte prijstoeslag op dat 
gedeelte van de inschrijving dat niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten bevat uit het land dat 
de restrictieve praktijk op het gebied van 
overheidsopdrachten invoert of handhaaft 
en/of waarin sprake is van niet-naleving 
van de fundamentele rechten van 
werknemers en het internationaal recht, 
waaronder fundamentele internationale 
overeenkomsten, zoals ILO 94, op het 
gebied van arbeids-, milieu- en sociaal 
recht;

Or. en

Amendement 39
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Maatregelen die de markttoegang 
van derde landen beperken dienen 
evenredig te zijn en mogen geen 
onevenredige negatieve gevolgen hebben 
voor de sociale en arbeidssituatie in het 
land in kwestie, met name in het geval van 
ontwikkelingslanden, maar moeten er 
juist op gericht zijn de lokale sociale en 
arbeidsmarktsituatie te bevorderen.

Or. en

Amendement 40
Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) er geen goederen en diensten uit de 
Unie en/of geen onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten beschikbaar zijn die voldoen aan 
de voorwaarden van de aanbestedende 
dienst; of

(a) er geen goederen en diensten uit de 
Unie en/of geen onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten beschikbaar zijn die voldoen aan 
de voorwaarden van de aanbestedende 
dienst, waaronder criteria met betrekking 
tot maatschappelijke en 
milieuduurzaamheid; of

Or. en


