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Amendement 15
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

De Commissie interne markt en 
consumentenbescherming verzoekt de ten 
principale bevoegde Commissie 
internationale handel het voorstel van de 
Commissie te verwerpen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie lijkt geen passend instrument voor het beoogde doel. Hoewel 
het voorstel van de Commissie wordt gepresenteerd als een oplossing in de zin van 
bescherming van de EU-aanbestedingsmarkt tegen oneerlijke concurrentie uit derde landen, 
blijkt het in werkelijkheid eerder gericht te zijn op de openstelling van de eigen 
aanbestedingsmarkten van deze derde landen, zonder dat dit leidt tot enige toegevoegde 
waarde voor de kwaliteit van aanbestedingen in Europa.

Amendement 16
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

De Commissie interne markt en 
consumentenbescherming verzoekt de ten 
principale bevoegde Commissie 
internationale handel het voorstel van de 
Commissie te verwerpen.

Or. en
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Motivering

Door de uitvoering van dit voorstel riskeert de Europese Unie ernstige schade voor haar 
interne markt en negatieve gevolgen voor haar eigen bedrijven. Door uitsluiting van bepaalde 
bedrijven uit derde landen kan het concurrentievermogen in de interne markt worden 
aangetast, terwijl EU-bedrijven die als leverancier fungeren voor bedrijven in derde landen 
of die van derde landen afhankelijk zijn in hun toeleveringsketen nadelige effecten van deze 
uitsluiting zouden kunnen ondervinden. Een dergelijke maatregel dient in het huidige 
economische klimaat niet te worden genomen.

Amendement 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

over toegang van goederen en diensten uit 
derde landen tot de interne 
aanbestedingsmarkt van de Unie en 
procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen

over toegang van goederen en diensten uit 
derde landen tot de interne aanbestedings-
en concessiemarkt van de Unie en 
procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedings- en concessiemarkten van 
derde landen

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.
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Amendement 18
Sirpa Pietikäinen

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. In hetzelfde artikel 
21 is vastgelegd dat de principes die ten 
grondslag liggen aan de oprichting, 
ontwikkeling en uitbreiding van de Unie 
en die door haar uitgedragen worden in 
de wereld, een leidraad dienen te vormen 
voor haar optreden op het internationale 
vlak: de democratie, de rechtsstaat, de 
universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit en de 
naleving van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het 
internationaal recht.

Or. en

Amendement 19
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het kader van de (5) In het kader van de 
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Wereldhandelsorganisatie en door middel 
van haar bilaterale betrekkingen is de Unie 
een pleitbezorger van een ambitieuze 
openstelling van de internationale 
aanbestedingsmarkten van de Unie en haar 
handelspartners, in een geest van 
wederkerigheid en wederzijds voordeel.

Wereldhandelsorganisatie en door middel 
van haar bilaterale betrekkingen is de Unie 
een pleitbezorger van een ambitieuze 
openstelling van de internationale 
aanbestedingsmarkten van de Unie en haar 
handelspartners, in een geest van 
transparantie, wederzijds voordeel en met 
inachtneming van een vrije en eerlijke 
concurrentie.

Or. en

Amendement 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In de Wereldhandelsorganisatie en in 
het kader van haar bilaterale betrekkingen 
geeft de Unie steun aan een ambitieuze 
internationale openstelling van de 
internationale markten voor 
overheidsopdrachten van de Unie en van 
haar handelspartners, in een geest van 
wederkerigheid en wederzijds voordeel.

(5) In de Wereldhandelsorganisatie en in 
het kader van haar bilaterale betrekkingen 
geeft de Unie steun aan een ambitieuze 
internationale openstelling van de 
internationale markten voor 
overheidsopdrachten en concessies van de 
Unie en van haar handelspartners, in een 
geest van wederkerigheid en wederzijds 
voordeel.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld. Op internationaal niveau bestaat momenteel enkel 
regelgeving inzake concessies voor werken.
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Amendement 21
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie en door middel 
van haar bilaterale betrekkingen is de Unie 
een pleitbezorger van een ambitieuze 
openstelling van de internationale 
aanbestedingsmarkten van de Unie en haar 
handelspartners, in een geest van
wederkerigheid en wederzijds voordeel.

(5) In het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie en door middel 
van haar bilaterale betrekkingen is de Unie 
een pleitbezorger van een ambitieuze 
openstelling van de internationale 
aanbestedingsmarkten van de Unie en haar 
handelspartners, gericht op het creëren 
van gelijke concurrentievoorwaarden en 
wederzijdse voordelen.

Or. en

Amendement 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie en door middel 
van haar bilaterale betrekkingen is de Unie 
een pleitbezorger van een ambitieuze
openstelling van de internationale 
aanbestedingsmarkten van de Unie en van 
haar handelspartners, in een geest van 
wederkerigheid en wederzijds voordeel.

(5) In het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie en door middel 
van haar bilaterale betrekkingen is de Unie 
een pleitbezorger van een ambitieuze 
openstelling van de internationale 
aanbestedingsmarkten van de Unie en van 
haar handelspartners, in een geest van 
wederkerigheid en wederzijds voordeel; op 
die manier verruimt ze de vooruitzichten 
van de gemeenschappelijke markt, die 
concurrentiekrachtiger wordt, en 
beantwoordt ze aan de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk economisch beleid.

Or. it

Amendement 23
Philippe Juvin, Frank Engel
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Vele derde landen zijn weigerachtig om 
hun aanbestedingsmarkten voor 
internationale concurrentie open te stellen 
of om hun markten verder open te stellen 
dan reeds het geval was. Bijgevolg krijgen 
ondernemers uit de Unie bij heel wat 
handelspartners van de Unie te maken met 
restrictieve praktijken in het gunnen van 
overheidsopdrachten. Deze restrictieve 
praktijken leiden tot verlies van belangrijke 
handelsmogelijkheden.

(6) Vele derde landen zijn weigerachtig om 
hun aanbestedings- en concessiemarkten
voor internationale concurrentie open te 
stellen of om hun markten verder open te 
stellen dan reeds het geval was. Bijgevolg 
krijgen ondernemers uit de Unie bij heel 
wat handelspartners van de Unie te maken 
met restrictieve praktijken in het gunnen 
van overheidsopdrachten en concessies.
Deze restrictieve praktijken leiden tot 
verlies van belangrijke 
handelsmogelijkheden.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het stimuleren van de wederzijdse 
openstelling van internationale 
aanbestedingsmarkten is het voornaamste 
doel van deze verordening. Waarborging 
van een voor beide partijen voordelige 
concurrentie tussen de EU en haar 
handelspartners kan het 
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concurrentievermogen van de Europese 
interne markt verbeteren en de groei van 
onze economie bevorderen.

Or. en

Amendement 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 207 VWEU 
moet de gemeenschappelijke 
handelspolitiek op het gebied van 
overheidsopdrachten gegrond worden op 
eenvormige beginselen.

(8) Overeenkomstig artikel 207 VWEU 
moet de gemeenschappelijke 
handelspolitiek op het gebied van 
overheidsopdrachten en concessies 
gegrond worden op eenvormige 
beginselen.

Or. fr

Amendement 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ter wille van de rechtszekerheid voor 
ondernemers en aanbestedende diensten 
van de Unie en van derde landen moeten 
de internationale verbintenissen inzake 
markttoegang die de Unie ten aanzien van 
derde landen is aangegaan op het gebied 
van overheidsopdrachten, hun weerslag 
krijgen in de rechtsorde van de EU en moet 
worden gezorgd voor de daadwerkelijke 
toepassing daarvan. De Commissie moet 
richtsnoeren uitvaardigen voor de 
toepassing van de bestaande internationale 

(9) Ter wille van de rechtszekerheid voor 
ondernemers en aanbestedende diensten 
van de Unie en van derde landen moeten 
de internationale verbintenissen inzake 
markttoegang die de Unie ten aanzien van 
derde landen is aangegaan op het gebied 
van overheidsopdrachten en concessies, 
hun weerslag krijgen in de rechtsorde van 
de EU en moet worden gezorgd voor de 
daadwerkelijke toepassing daarvan. De 
Commissie moet richtsnoeren uitvaardigen 
voor de toepassing van de bestaande 
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verbintenissen inzake markttoegang van de 
Europese Unie. Deze richtsnoeren moeten 
regelmatig worden bijgewerkt en moeten 
gemakkelijk te gebruiken informatie 
bevatten.

internationale verbintenissen inzake 
markttoegang van de Europese Unie. Deze 
richtsnoeren moeten regelmatig worden 
bijgewerkt en moeten gemakkelijk te 
gebruiken informatie bevatten.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in
deze verordening worden weerspiegeld. Op internationaal niveau bestaat momenteel enkel 
regelgeving inzake concessies voor werken.

Amendement 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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 aanbestedingsrichtlijnen.

Or. en

Amendement 28
Philippe Juvin, Frank Engel
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ter verbetering van de toegang van 
Europese ondernemers tot de 
aanbestedingsmarkten van een aantal 
derde landen die door restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten worden beschermd, 
en ter vrijwaring van gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
Europese interne markt, moet de 
behandeling van leveringen en diensten uit 
derde landen die niet onder de 
internationale verbintenissen van de Unie 
vallen, worden geharmoniseerd in de 
gehele Unie.

(10) Ter verbetering van de toegang van 
Europese ondernemers tot de 
aanbestedings- en concessiemarkten van 
een aantal derde landen die door 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten worden beschermd, 
en ter vrijwaring van gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
Europese interne markt, moet de 
behandeling van leveringen en diensten uit 
derde landen die niet onder de 
internationale verbintenissen van de Unie 
vallen, worden geharmoniseerd in de 
gehele Unie.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Met dit doel moeten oorsprongsregels 
worden vastgesteld zodat aanbestedende 
diensten weten of goederen en diensten 
onder internationale verbintenissen van de 
Europese Unie vallen. De oorsprong van 

(11) Met dit doel moeten oorsprongsregels 
worden vastgesteld zodat aanbestedende 
diensten weten of goederen en diensten 
onder internationale verbintenissen van de 
Europese Unie vallen. De oorsprong van 
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een goed moet worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 22 tot en met 
26 van Verordening (EG) nr. 2913/1992 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 oktober 1992 tot vaststelling van 
het communautair douanewetboek.
Volgens deze verordening moeten 
goederen worden geacht goederen van de 
Unie te zijn wanneer zij geheel en al zijn 
verkregen in de Unie. Goederen bij de 
vervaardiging waarvan een of meer derde 
landen zijn betrokken, zijn van oorsprong 
uit het land waar, in een daartoe ingerichte 
onderneming, de laatste ingrijpende en 
economisch verantwoorde bewerking of 
bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij 
tot de fabricage van een nieuw product 
heeft geleid, hetzij een belangrijk 
fabricagestadium vertegenwoordigt. De 
oorsprong van een dienst moet worden 
vastgesteld op basis van de oorsprong van 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
dienst verstrekt. De in overweging 9 
vermelde richtsnoeren moeten gewijd zijn 
aan de praktische toepassing van de 
oorsprongsregels.

een goed moet worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 52 tot en met 
55 van Verordening nr. XXXX/2013 van 
het Parlement en de Raad tot vaststelling 
van het douanewetboek van de Unie, met 
inbegrip van de aanvullende bepalingen 
die krachtens artikel 55 moeten worden 
aangenomen. Volgens deze verordening 
moeten goederen worden geacht goederen 
van de Unie te zijn wanneer zij geheel en al 
zijn verkregen in de Unie. Goederen bij de 
vervaardiging waarvan een of meer derde 
landen zijn betrokken, zijn van oorsprong 
uit het land waar, in een daartoe ingerichte 
onderneming, de laatste ingrijpende en 
economisch verantwoorde bewerking of 
bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij 
tot de fabricage van een nieuw product 
heeft geleid, hetzij een belangrijk 
fabricagestadium vertegenwoordigt. De 
oorsprong van een dienst moet worden 
vastgesteld op basis van de oorsprong van 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
dienst verstrekt. De in overweging 9 
vermelde richtsnoeren moeten gewijd zijn 
aan de praktische toepassing van de 
oorsprongsregels.

Or. en

Amendement 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet beoordelen of zij 
haar goedkeuring kan verlenen ingeval 
aanbestedende diensten in de zin van 
Richtlijnen [2004/17/EG, 2004/18/EG en 
Richtlijn […] van het Europees Parlement 
en de Raad van […] betreffende de 
gunning van concessieopdrachten ] voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 

(12) De Commissie moet beoordelen of zij 
haar goedkeuring kan verlenen ingeval 
aanbestedende diensten in de zin van 
Richtlijnen [2004/17/EG, 2004/18/EG en 
Richtlijn […] van het Europees Parlement 
en de Raad van […] betreffende de 
gunning van concessieopdrachten ] voor 
opdrachten of concessies met een 
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5 000 000 EUR of meer niet onder door de 
Europese Unie aangegane internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten uitsluiten van procedures voor de 
gunning van opdrachten voor goederen en 
diensten.

geraamde waarde van 5 000 000 EUR of 
meer niet onder door de Europese Unie 
aangegane internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten uitsluiten 
van procedures voor de gunning van 
opdrachten of procedures voor de gunning 
van concessies voor goederen en diensten.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 31
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet beoordelen of zij 
haar goedkeuring kan verlenen ingeval 
aanbestedende diensten in de zin van 
Richtlijnen [2004/17/EG, 2004/18/EG en 
Richtlijn […] van het Europees Parlement 
en de Raad van […] betreffende de 
gunning van concessieopdrachten ] voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 
5 000 000 EUR of meer niet onder door de 
Europese Unie aangegane internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten uitsluiten van procedures voor de 
gunning van opdrachten voor goederen en 
diensten.

(12) De aanbestedende diensten in de zin 
van Richtlijnen [2004/17/EG, 2004/18/EG 
en Richtlijn […] van het Europees 
Parlement en de Raad van […] betreffende 
de gunning van concessieopdrachten ] 
kunnen niet onder door de Europese Unie 
aangegane internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten uitsluiten 
van procedures voor de gunning van 
opdrachten voor goederen en diensten.

Or. fr
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Amendement 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ter wille van de transparantie zijn 
aanbestedende diensten die voornemens 
zijn overeenkomstig deze verordening 
gebruik te maken van hun bevoegdheid om 
van procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten inschrijvingen uit te 
sluiten die goederen en diensten bevatten 
van buiten de Europese Unie, waarbij de 
waarde van de niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen of 
diensten meer dan 50% vormt van de totale 
waarde van deze goederen of diensten, 
verplicht de ondernemers daarvan op de 
hoogte brengen in de aankondiging van de 
opdracht in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

(13) Ter wille van de transparantie zijn 
aanbestedende diensten die voornemens 
zijn overeenkomstig deze verordening 
gebruik te maken van hun bevoegdheid om 
van procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten of van procedures 
voor de gunning van concessies 
inschrijvingen uit te sluiten die goederen 
en diensten bevatten van buiten de 
Europese Unie, waarbij de waarde van de 
niet onder internationale verbintenissen 
vallende goederen of diensten meer dan 
50% vormt van de totale waarde van deze 
goederen of diensten, verplicht de 
ondernemers daarvan op de hoogte brengen 
in de aankondiging van de opdracht in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 33
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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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 openstelling van de 
markt tussen de Unie en het betrokken
derde land. Er bestaat een vermoeden van 
gebrek aan wezenlijke gelijke 
concurrentievoorwaarden met betrekking 
tot openstelling van de markt wanneer de 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
aanbestedingen aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie van 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
EU.

Or. en

Amendement 34
Philippe Juvin, Frank Engel

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 

(15) Voor opdrachten of concessies met 
een geraamde waarde van 5 000 000 EUR 
of meer moet de Commissie de 
voorgenomen uitsluiting goedkeuren indien 
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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.

de internationale overeenkomst inzake 
markttoegang op het gebied van 
aanbestedingen of concessies 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 of het gunnen van 
concessies 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 of het gunnen van 
concessies aanleiding geven tot ernstige en 
herhaaldelijke discriminatie van 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
EU.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 35
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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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 gelijke 
concurrentievoorwaarden 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.

Or. en

Amendement 36
Philippe Juvin, Frank Engel

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 
aanbestedings- en concessiewetgeving van 
het betrokken land in overeenstemming 
met de internationale normen op het gebied 
van overheidsopdrachten en concessies 
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 
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handhaven of invoeren.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld. Enkel concessies voor werken zijn momenteel 
gereguleerd op internationaal niveau.

Amendement 37
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Inachtneming van arbeids-, 
milieu- en sociale wetgeving die van 
toepassing is op de arbeidsplek in het 
derde land, zoals vastgelegd in 
internationale verdragen als ILO-
conventie 94, evenals in het recht en in
collectieve overeenkomsten, dient niet als 
discriminatie te worden beschouwd.

Or. en

Amendement 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Commissie moet kunnen 
voorkomen dat een voorgenomen 

(17) De Commissie moet kunnen 
voorkomen dat een voorgenomen 
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uitsluiting mogelijk negatieve gevolgen 
heeft voor lopende handelsbesprekingen 
met het betrokken land. Wanneer een land 
met de Unie inhoudelijke 
onderhandelingen is aangegaan over 
markttoegang op het gebied van 
overheidsopdrachten en de Commissie van 
oordeel is dat er redelijke vooruitzichten 
bestaan om de restrictieve praktijken 
inzake overheidsopdrachten in de nabije 
toekomst te kunnen wegwerken, moet zij 
dan ook een uitvoeringshandeling kunnen 
aannemen om te bepalen dat de goederen 
en diensten uit dat land voor een termijn 
van één jaar niet mogen worden uitgesloten 
van procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten.

uitsluiting mogelijk negatieve gevolgen 
heeft voor lopende handelsbesprekingen 
met het betrokken land. Wanneer een land 
met de Unie inhoudelijke 
onderhandelingen is aangegaan over 
markttoegang op het gebied van 
overheidsopdrachten of concessies en de 
Commissie van oordeel is dat er redelijke 
vooruitzichten bestaan om de restrictieve 
praktijken inzake overheidsopdrachten of 
concessies in de nabije toekomst te kunnen 
wegwerken, moet zij dan ook een 
uitvoeringshandeling kunnen aannemen om 
te bepalen dat de goederen en diensten uit 
dat land voor een termijn van één jaar niet 
mogen worden uitgesloten van procedures 
voor de gunning van overheidsopdrachten 
of concessies.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Aangezien de toegang van goederen 
en diensten uit derde landen tot de 
aanbestedingsmarkt van de Unie binnen 
het toepassingsgebied van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek valt, 
mogen de lidstaten of de aanbestedende 
diensten daarvan de toegang van goederen 

(18) Aangezien de toegang van goederen 
en diensten uit derde landen tot de 
aanbestedings- en concessiemarkt van de 
Unie binnen het toepassingsgebied van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek valt, 
mogen de lidstaten of de aanbestedende 
diensten daarvan de toegang van goederen 
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en diensten uit derde landen tot hun 
aanbestedingsprocedures niet beperken op 
enige andere wijze dan met de maatregelen
waarin deze verordening voorziet.

en diensten uit derde landen tot hun 
aanbestedingsprocedures niet beperken op 
enige andere wijze dan met de maatregelen 
waarin deze verordening voorziet.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ('concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 40
Barbara Weiler

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 

(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.
Inschrijvingen die abnormaal laag 
worden bevonden in verhouding tot de 
werken, leveringen of diensten, kunnen 
gebaseerd zijn op technisch, economisch 
of juridisch ondeugdelijke 
veronderstellingen of praktijken. Naast de 
regels waarin artikel 69 van Richtlijn 
20XX/XXX/EU van het Europees 
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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.

Parlement en de Raad1 en artikel 79 van 
Richtlijn 20XX/XXX/EU van het 
Europees Parlement en de Raad2

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. Indien de 
inschrijver niet voldoende uitleg kan 
verschaffen, moet de aanbestedende 
dienst het recht hebben de inschrijving af 
te wijzen. 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.
_________________
1 Richtlijn 20XX/XXX/EU van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
overheidsopdrachten (PB XXX) 
(2011/0438(COD)).
2 Richtlijn 20XX/XXX/EU van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende het gunnen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten (PB XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Amendement 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie moet te allen tijde op 
eigen initiatief dan wel op verzoek van 
belanghebbende partijen of een lidstaat een 
extern aanbestedingsonderzoek kunnen 
verrichten naar de restrictieve praktijken op 
het gebied van overheidsopdrachten 
waaraan een derde land zich schuldig zou 
hebben gemaakt. Daarbij moet in het 
bijzonder rekening worden gehouden met 
het feit dat de Commissie overeenkomstig 
artikel 6, lid 2, van deze verordening een 
aantal voorgenomen uitsluitingen 
betreffende een derde land heeft 
goedgekeurd. Dergelijke 
onderzoeksprocedures kunnen plaatsvinden 
onverminderd Verordening (EG) nr. 
3286/94 van de Raad van 22 december 
1994 tot vaststelling van communautaire 
procedures op het gebied van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek met 
het oog op de handhaving van de rechten 
die de Gemeenschap ontleent aan 
internationale regelingen voor het 
handelsverkeer, in het bijzonder die welke 
onder auspiciën van de 
Wereldhandelsorganisatie werden 
vastgesteld.

(20) De Commissie moet te allen tijde op 
eigen initiatief dan wel op verzoek van 
belanghebbende partijen of een lidstaat een 
extern aanbestedingsonderzoek kunnen 
verrichten naar de restrictieve praktijken op 
het gebied van overheidsopdrachten en 
concessies waaraan een derde land zich 
schuldig zou hebben gemaakt. Daarbij 
moet in het bijzonder rekening worden 
gehouden met het feit dat de Commissie 
overeenkomstig artikel 6, lid 2, van deze 
verordening een aantal voorgenomen 
uitsluitingen betreffende een derde land 
heeft goedgekeurd. Dergelijke 
onderzoeksprocedures kunnen plaatsvinden 
onverminderd Verordening (EG) nr. 
3286/94 van de Raad van 22 december 
1994 tot vaststelling van communautaire 
procedures op het gebied van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek met 
het oog op de handhaving van de rechten 
die de Gemeenschap ontleent aan 
internationale regelingen voor het 
handelsverkeer, in het bijzonder die welke 
onder auspiciën van de 
Wereldhandelsorganisatie werden 
vastgesteld.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies (“concessies”) (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 42
Philippe Juvin, Frank Engel
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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 of 
concessies 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.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ('concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 43
Philippe Juvin, Frank Engel

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 
in de Europese Unie moeten worden 

(23) Deze maatregelen kunnen inhouden 
dat een aantal goederen en diensten uit 
derde landen van aanbestedingsprocedures 
of procedures voor het gunnen van 
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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.

concessies 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.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ('concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om in de rechtsorde van de Europese 
Unie rekening te houden met internationale 
verbintenissen inzake markttoegang die na 
de vaststelling van deze verordening zijn 
gesloten, moet de Commissie 
overeenkomstig artikel 290 van het 

(27) (Niet van toepassing op de 
Nederlandse versie.)
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Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden gemachtigd 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de lijst van internationale 
overeenkomsten die als bijlage bij deze 
verordening is gevoegd. Het is bijzonder 
belangrijk dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden een 
passende raadpleging houdt, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet er 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. fr

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het ter 
verwezenlijking van de basisdoelstelling 
van invoering van een gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op het gebied van 
aanbestedingen noodzakelijk en passend 
dat regels worden vastgesteld over de 
behandeling van niet onder internationale 
verbintenissen van de Europese Unie 
vallende goederen en diensten. Deze 
verordening over de toegang van 
ondernemers, goederen en diensten uit 
derde landen gaat overeenkomstig artikel 
5, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie niet verder dan wat 

(31) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het ter 
verwezenlijking van de basisdoelstelling 
van invoering van een gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op het gebied van 
aanbestedingen en concessies noodzakelijk 
en passend dat regels worden vastgesteld 
over de behandeling van niet onder 
internationale verbintenissen van de 
Europese Unie vallende goederen en 
diensten. Deze verordening over de 
toegang van ondernemers, goederen en 
diensten uit derde landen gaat 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie niet 
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noodzakelijk is om de nagestreefde 
doelstellingen te verwezenlijken,

verder dan wat noodzakelijk is om de 
nagestreefde doelstellingen te 
verwezenlijken,

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld over de toegang van goederen 
en diensten uit derde landen tot de 
gunning, door aanbestedende diensten van 
de Unie, van opdrachten voor de uitvoering 
van werken of een werk, de levering van 
goederen en de verrichting van diensten en 
worden procedures vastgesteld voor de 
ondersteuning van onderhandelingen over 
toegang van goederen en diensten van de 
Unie tot de aanbestedingsmarkten van 
derde landen.

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld over de toegang van goederen 
en diensten uit derde landen tot de 
gunning, door aanbestedende diensten van 
de Unie, van opdrachten en concessies 
voor de uitvoering van werken of een 
werk, de levering van goederen en de 
verrichting van diensten, naargelang van 
de aard van de desbetreffende opdracht,
en worden procedures vastgesteld voor de 
ondersteuning van onderhandelingen over 
toegang van goederen en diensten van de 
Unie tot de aanbestedings- en 
concessiemarkten van derde landen.

Or. fr

Motivering

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
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procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Amendement 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld over de toegang van goederen 
en diensten uit derde landen tot de 
gunning, door aanbestedende diensten van 
de Unie, van opdrachten voor de uitvoering 
van werken of een werk, de levering van 
goederen en de verrichting van diensten en 
worden procedures vastgesteld voor de 
ondersteuning van onderhandelingen over 
toegang van goederen en diensten van de 
Unie tot de aanbestedingsmarkten van 
derde landen.

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld over de toegang van goederen 
en diensten uit derde landen tot de 
gunning, door aanbestedende diensten van 
de Unie, van opdrachten voor de uitvoering 
van werken of een werk, de levering van 
goederen en de verrichting van diensten en 
worden procedures vastgesteld voor de 
ondersteuning van onderhandelingen over 
toegang van goederen en diensten van de 
Unie tot de aanbestedingsmarkten van 
derde landen, met het oog op stimulering 
van wederzijdse openstelling van de 
aanbestedingsmarkten van de Unie en 
haar handelspartners.

Or. en

Amendement 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening doet niet af aan 
de vrijheid van de lidstaten om in 
overeenstemming met het Unierecht te 
bepalen wat zij onder diensten van 
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algemeen economisch belang verstaan, 
hoe die diensten conform de regels inzake 
staatssteun moeten worden georganiseerd 
en gefinancierd, en aan welke specifieke 
verplichtingen die moeten voldoen. Deze 
verordening is eveneens niet van invloed 
op het besluit van overheidsinstanties of, 
hoe en in welke mate zij zelf publieke 
functies willen vervullen overeenkomstig 
protocol nr. 26 betreffende diensten van 
algemeen belang en artikel 14 VWEU. Dit 
is ook van toepassing op het beleid van de 
Europese Unie ten aanzien van derde 
landen.

Or. en

Amendement 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op de 
gunning van opdrachten wanneer de 
goederen of diensten wordt aangekocht 
voor overheidsdoeleinden en niet met het 
oog op commerciële wederverkoop of met 
het oog op gebruik bij de vervaardiging 
van goederen of het gebruik bij 
dienstverlening voor commerciële verkoop.

Deze verordening is van toepassing op de 
gunning van opdrachten wanneer de 
goederen of diensten wordt aangekocht 
voor overheidsdoeleinden en op de 
gunning van concessies voor diensten 
geleverd voor overheidsdoeleinden en niet 
met het oog op commerciële wederverkoop 
of met het oog op gebruik bij de 
vervaardiging van goederen of het gebruik 
bij dienstverlening voor commerciële 
verkoop

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 



AM\943395NL.doc 29/77 PE516.621v01-00

NL

wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld. Er bestaan geen concessies voor de levering van 
producten.

Amendement 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) 'ondernemer' is elke natuurlijke of 
rechtspersoon of openbaar lichaam of 
elke combinatie van deze personen en/of 
diensten, met inbegrip van tijdelijke 
verbanden van ondernemingen, die de 
uitvoering van werken en/of een werk, een 
levering van producten of een verrichting 
van diensten op de markt aanbiedt;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de onderhandelingen over de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten

Amendement 51
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een ‘aanbestedende dienst’ is een 
‘aanbestedende dienst’ als gedefinieerd in 
[artikel 1, punt 9, van Richtlijn 
2004/18/EG en ‘aanbestedende dienst’ als 
gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 
2004/17/EG en de artikelen 3 en 4 van 
Richtlijn 20.. betreffende de gunning van 

(c) een ‘aanbestedende dienst’ is de staat, 
de territoriale lichamen, 
publiekrechtelijke instellingen en 
verenigingen gevormd door een of meer 
van deze publiekrechtelijke instellingen, 
als gedefinieerd in [artikel 1, punt 9, van 
Richtlijn 2004/18/EG en ‘aanbestedende 
dienst’ als gedefinieerd in artikel 2 van 
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concessieopdrachten]; Richtlijn 2004/17/EG en de artikelen 3 en 4 
van Richtlijn 20.. betreffende de gunning 
van concessieopdrachten];

Or. en

Amendement 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ‘onder internationale verbintenissen 
vallende goederen of diensten’ zijn 
goederen of diensten die van oorsprong 
zijn uit een land waarmee de Unie een 
internationale overeenkomst heeft gesloten 
op het gebied van overheidsopdrachten, 
met inbegrip van verbintenissen inzake 
markttoegang, en waarop de desbetreffende 
overeenkomst van toepassing is. Bijlage I 
bij deze verordening bevat een lijst van 
toepasselijke overeenkomsten;

(d) ‘onder internationale verbintenissen 
vallende goederen of diensten’ zijn 
goederen of diensten die van oorsprong 
zijn uit een land waarmee de Unie een 
internationale overeenkomst heeft gesloten 
op het gebied van overheidsopdrachten en 
concessies, met inbegrip van 
verbintenissen inzake markttoegang, en 
waarop de desbetreffende overeenkomst 
van toepassing is. Bijlage I bij deze 
verordening bevat een lijst van 
toepasselijke overeenkomsten;

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetgevingstekst (er wordt een verwijzing 
naar concessies toegevoegd bij alle 
vermeldingen van overheidsopdrachten);
bij aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.
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Amendement 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) Er is sprake van een "gebrek aan 
wezenlijke wederkerigheid" wanneer 
restrictieve maatregelen worden toegepast 
op het gebied van aanbestedingen of het 
gunnen van concessies die aanleiding 
geven tot ernstige en herhaaldelijke 
discriminatie van ondernemers, goederen 
en diensten uit de EU. Dit gebrek aan 
wezenlijke wederkerigheid kan met name 
voortvloeien uit:
(a) het gebrek aan internationale 
verbintenissen van het derde land op het 
gebied van overheidsopdrachten en 
concessies om de transparantie te 
garanderen en elke vorm van 
discriminatie van ondernemers, goederen 
en diensten uit de EU te verbieden;
(b) wetten of regelgevingsmaatregelen van 
het derde land die al dan niet betrekking 
hebben op overheidsopdrachten of 
concessies en die voorzien in of leiden tot 
een gebrek aan transparantie of 
discriminatie van ondernemers, goederen 
en diensten uit de EU;
(c) de aanname of toepassing van 
discriminerende praktijken door 
overheden of individuele aanbestedende 
diensten van het derde land ten aanzien 
van ondernemers, goederen of diensten 
uit de EU.

Or. fr

Motivering

Het begrip "gebrek aan wezenlijke wederkerigheid" is een kernbegrip van het voorstel voor 
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een verordening en moet bijgevolg worden gedefinieerd. Bovendien moet de analyse van de 
Commissie geval per geval worden verricht en kan zij dus ook maatregelen omvatten die niet 
in deze verordening zijn vermeld, naargelang van de specifieke situatie die moet worden 
geëvalueerd. Daarom werd gekozen voor een niet-limitatieve definitie.

Amendement 54
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "voorbehoud inzake 
markttoegang": elke uitzondering en 
afwijking waarin wordt voorzien door een 
land waarmee de EU een internationale 
overeenkomst op het gebied van 
overheidsopdrachten of concessies heeft 
afgesloten, met inbegrip van 
overeenkomsten inzake markttoegang.

Or. fr

Amendement 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "Bevredigende remediërende of 
corrigerende maatregelen" houden in:
het uit de weg ruimen van de restrictieve 
maatregelen waar het onderzoek van de 
Europese Commissie op was gericht.

Or. en
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Amendement 56
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid": elke maatregel om de 
toegang tot de aanbestedings- of 
concessiemarkt te beperken die aanleiding 
geeft tot ernstige of herhaaldelijke 
discriminatie van ondernemers, goederen 
en diensten uit de Unie, met name via 
discriminerende wetgevings- of 
bestuursrechtelijke bepalingen of het 
gebrek aan waarborgen voor een gelijke 
en transparante behandeling, zowel 
formeel als in de praktijk.

Or. fr

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quater) "corrigerende maatregelen":
de schrapping van restrictieve 
maatregelen die door de Commissie 
worden onderzocht.

Or. fr

Amendement 58
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de uitvoering van werken en/of een 
werk in de zin van Richtlijnen 
[2004/17/EG, 2004/18/EG en Richtlijn 
201./.. betreffende de gunning van 
concessieopdrachten] wordt voor de 
toepassing van deze verordening 
beschouwd als de verrichting van een 
dienst;

(d) 'werk': het product van een geheel van 
bouw- of civieltechnische werken dat ertoe 
bestemd is als zodanig een economische 
of technische functie te vervullen.

'overheidsopdrachten voor werken':
overheidsopdrachten die betrekking 
hebben op:
(a) de uitvoering, of het ontwerp en de 
uitvoering, van werken die betrekking 
hebben op een van de activiteiten in de zin 
van bijlage II;

(b) de uitvoering, of het ontwerp en de 
uitvoering, van een werk;
(c) het verwezenlijken met welke middelen 
dan ook van een werk dat voldoet aan de 
eisen van de aanbestedende dienst die een 
beslissende invloed uitoefent op het soort 
werk en het ontwerp van het werk;

Or. en

Amendement 59
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) 'overheidsopdrachten voor leveringen' 
zijn overheidsopdrachten die betrekking 
hebben op de aankoop, leasing, huur of 
huurkoop, met of zonder koopoptie, van 
producten. Als overheidsopdracht voor 
leveringen kunnen worden beschouwd, in 
bijkomende orde, plaatsings- en 
installatiewerkzaamheden;
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Or. en

Amendement 60
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d – punt 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) 'overheidsopdrachten voor diensten':
andere opdrachten dan de in lid 2 onder 
d) bedoelde opdrachten die betrekking 
hebben op het verlenen van diensten;

Or. en

Amendement 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een “verplichte prijstoeslag”: een 
verplichting voor aanbestedende diensten 
om behoudens bepaalde uitzonderingen de 
prijs te verhogen van diensten en/of 
goederen uit bepaalde derde landen 
waarvoor in aanbestedingsprocedures een 
offerte is ingediend.

(e) een “verplichte prijstoeslag”: een 
verplichting voor aanbestedende diensten 
om behoudens bepaalde uitzonderingen de 
prijs te verhogen van diensten en/of 
goederen uit bepaalde derde landen 
waarvoor in aanbestedingsprocedures of 
procedures voor het gunnen van 
concessies een offerte is ingediend.

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetgevingstekst (er wordt een verwijzing 
naar "procedures voor het gunnen van 
concessies" toegevoegd bij alle 
vermeldingen van 
"aanbestedingsprocedures", zowel in het 
enkelvoud als in het meervoud); bij 
aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)
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Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 62
Nora Berra, Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) "Voorbehoud inzake 
markttoegang" wil zeggen: elke 
uitzondering op of afwijking van een 
internationale overeenkomst op het gebied 
van overheidsopdrachten met inbegrip 
van verbintenissen inzake markttoegang.

Or. en

Amendement 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De oorsprong van een goed wordt 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 22 
tot en met 26 van Verordening (EG) nr. 
2913/1992 van het Europees Parlement en 
de Raad van 12 oktober 1992 tot 
vaststelling van het communautair

1. De oorsprong van een goed wordt 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 52 
tot en met 55, met inbegrip van de 
gedelegeerde handelingen die krachtens 
artikel 55 moeten worden aangenomen, 
van Verordening nr. XXXX/2013 van het 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
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douanewetboek. het douanewetboek van de Unie.

Or. en

Amendement 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de gunning van opdrachten voor de 
uitvoering van werken en/of een werk, de 
levering van goederen of de verrichting 
van diensten behandelen aanbestedende 
diensten onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten op dezelfde wijze als goederen en 
diensten die van oorsprong uit de Europese 
Unie zijn.

Bij de gunning van opdrachten voor de 
uitvoering van werken en/of een werk, de 
levering van goederen of de verrichting 
van diensten of de gunning van concessies 
voor werken of de verrichting van 
diensten behandelen aanbestedende 
diensten onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten op dezelfde wijze als goederen en 
diensten die van oorsprong uit de Europese 
Unie zijn.

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld. Er bestaan echter geen concessies voor de levering 
van producten.

Amendement 65
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 5– lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op verzoek van individuele 
aanbestedende diensten volgens de regels 
bedoeld in artikel 6;

Schrappen

Or. en

Amendement 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. en

Motivering

Dit artikel zou negatieve gevolgen hebben voor de interne markt, doordat uitsluiting van 
inschrijvingen van leveranciers uit derde landen wordt toegestaan, zelfs als een bedrijf uit een 
EU-lidstaat een aanzienlijk aandeel heeft (tot 49%). EU-ondernemingen die leverancier zijn 
voor ondernemingen uit derde landen, of wat betreft hun toeleveringsketen afhankelijk zijn 
van ondernemingen uit derde landen, wordt op die manier de mogelijkheid ontnomen om deel 
te nemen aan overheidsopdrachten. Dit zou de interne markt langdurige schade kunnen 
berokkenen door beperking van de mededinging.

Amendement 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Machtiging van aanbestedende diensten 
om inschrijvingen uit te sluiten die niet 
onder internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten bevatten

Uitsluiting van inschrijvingen die niet 
onder internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten bevatten
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Or. en

Amendement 68
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van aanbestedende diensten 
beoordeelt de Commissie of zij voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 
5 000 000 EUR of meer exclusief 
belasting over de toegevoegde waarde 
(btw) haar goedkeuring kan verlenen aan 
de uitsluiting van procedures voor de 
gunning van opdrachten die goederen en 
diensten van buiten de Unie bevatten 
waarbij de waarde van de niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten meer bedraagt dan 
50% van de totale waarde van de 
goederen en diensten die de inschrijving 
vormen, en dit onder de volgende 
voorwaarden.

Schrappen

Or. en

Amendement 69
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van aanbestedende diensten 
beoordeelt de Commissie of zij voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 
5 000 000 EUR of meer exclusief belasting 
over de toegevoegde waarde (btw) haar 
goedkeuring kan verlenen aan de 
uitsluiting van procedures voor de gunning 

1. Op verzoek van aanbestedende diensten 
beoordeelt de Commissie of zij voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 
15 000 000 EUR of meer exclusief 
belasting over de toegevoegde waarde 
(btw) haar goedkeuring kan verlenen aan 
de uitsluiting van procedures voor de 
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van opdrachten die goederen en diensten 
van buiten de Unie bevatten waarbij de 
waarde van de niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten meer bedraagt dan 50% van de 
totale waarde van de goederen en diensten 
die de inschrijving vormen, en dit onder de 
volgende voorwaarden.

gunning van opdrachten die goederen en 
diensten van buiten de Unie bevatten 
waarbij de waarde van de niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten meer bedraagt dan 
50% van de totale waarde van de goederen 
en diensten die de inschrijving vormen, en 
dit onder de volgende voorwaarden.

Or. de

Amendement 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van aanbestedende diensten 
beoordeelt de Commissie of zij voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 
5 000 000 EUR of meer exclusief 
belasting over de toegevoegde waarde 
(btw) haar goedkeuring kan verlenen aan 
de uitsluiting van procedures voor de 
gunning van opdrachten die goederen en 
diensten van buiten de Unie bevatten 
waarbij de waarde van de niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten meer bedraagt dan 
50% van de totale waarde van de goederen 
en diensten die de inschrijving vormen, en 
dit onder de volgende voorwaarden.

1. De aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvingen betreffende goederen en 
diensten van buiten de Unie uitsluiten van 
procedures voor de gunning van 
opdrachten, indien de waarde van de niet 
onder internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten meer 
bedraagt dan 50% van de totale waarde van 
de goederen en diensten die de inschrijving 
vormen.

Or. en

Amendement 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De Commissie beoordeelt of zij voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 
5 000 000 EUR of meer exclusief
belasting over de toegevoegde waarde 
(btw) haar goedkeuring kan verlenen aan 
de uitsluiting van procedures voor de 
gunning van opdrachten die goederen en 
diensten van buiten de Unie bevatten 
waarbij de waarde van de niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten meer bedraagt dan 
50% van de totale waarde van de 
goederen en diensten die de inschrijving 
vormen, en dit onder de volgende 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
ondernemers die een overheidsopdracht 
uitvoeren, voldoen aan de toepasselijke 
verplichtingen op het gebied van de 
milieu-, arbeids- en sociale wetgeving op 
grond van het nationale en EU-recht, 
collectieve overeenkomsten en de 
internationale milieu-, arbeidsrechtelijke 
en sociale voorschriften vastgelegd in 
bijlage XI van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten, met inbegrip van 
ILO 94.

Or. en
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Amendement 73
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten 
voornemens zijn op grond van lid 1 te 
verzoeken om uitsluiting van inschrijving 
van aanbestedingsprocedures, vermelden 
zij dit in de aankondiging van de opdracht 
die zij bekendmaken overeenkomstig 
artikel 35 van Richtlijn 2004/18/EG of 
artikel 42 van Richtlijn 2004/17/EG of 
artikel 26 van de richtlijn betreffende de 
gunning van concessieopdrachten.

Schrappen

Or. en

Amendement 74
Morten Løkkegaard

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 

Schrappen
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standaardformulieren voor verklaringen 
betreffende de oorsprong van goederen en 
diensten. Deze uitvoeringshandelingen 
worden aangenomen volgens de in 
artikel 17, lid 3, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 75
Sirpa Pietikäinen

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. Ook zal 
rekening worden gehouden met criteria 
betreffende de naleving van de milieu-, 
arbeidsrechtelijke en sociale bepalingen 
die van toepassing zijn op de arbeidsplek 
in het derde land, zoals vastgelegd in 
internationale verdragen als ILO-
conventie 94 evenals in het recht en in 
collectieve overeenkomsten. 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, 
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bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 76
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten 
inschrijvingen ontvangen die aan de 
voorwaarden van lid 1 voldoen, waarvoor 
zij om die reden verzoeken om uitsluiting, 
stellen zij de Commissie daarvan in 
kennis. Tijdens de 
kennisgevingsprocedure kan de 
aanbestedende dienst zijn onderzoek van 
de inschrijvingen voortzetten.

Schrappen

Or. en

Amendement 77
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kennisgeving wordt elektronisch 
verzonden door middel van een 
standaardformulier. De Commissie neemt 
uitvoeringshandelingen aan tot 
vaststelling van standaardformulieren.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen volgens de in artikel 17, 
lid 3, bedoelde raadplegingsprocedure.
Het standaardformulier bevat de volgende 
informatie:

Schrappen
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(a) de benaming en contactgegevens van 
de aanbestedende dienst;
(b) een beschrijving van het onderwerp 
van de opdracht;
(c) de benaming en contactgegevens van 
de ondernemer waarvan de inschrijving 
zou worden uitgesloten;
(d) informatie over de oorsprong van de 
ondernemer, de goederen en/of diensten 
en de waarde ervan.

Or. en

Amendement 78
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de benaming en contactgegevens van 
de aanbestedende dienst;

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een beschrijving van het onderwerp 
van de opdracht;

Schrappen

Or. en
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Amendement 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een beschrijving van het onderwerp van 
de opdracht;

(b) een beschrijving van het onderwerp van 
de opdracht of de concessie;

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetgevingstekst (er wordt een verwijzing 
naar "concessie" toegevoegd bij alle 
vermeldingen van "opdracht", zowel in het 
enkelvoud als in het meervoud)); bij 
aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 81
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de benaming en contactgegevens van 
de ondernemer waarvan de inschrijving 
zou worden uitgesloten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 82
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) informatie over de oorsprong van de 
ondernemer, de goederen en/of diensten 
en de waarde ervan.

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de aanbestedende 
dienst verzoeken om aanvullende 
informatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 84
Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze informatie wordt verstrekt binnen 
acht werkdagen, te rekenen vanaf de 
eerste werkdag volgend op de datum 
waarop de aanbestedende dienst het 
verzoek om aanvullende informatie 

Schrappen
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ontvangt. Indien de Commissie binnen 
deze termijn geen informatie ontvangt, 
wordt de in lid 3 vastgestelde termijn 
opgeschort tot de Commissie de gevraagde 
informatie ontvangt.

Or. en

Amendement 85
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in lid 1 bedoelde opdrachten 
neemt de Commissie een 
uitvoeringshandeling met betrekking tot 
de goedkeuring van de voorgenomen 
uitsluiting binnen een termijn van twee 
maanden, te rekenen vanaf de eerste 
werkdag volgend op de datum waarop zij 
de kennisgeving ontvangt. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen volgens de in artikel 17, lid 
2, bedoelde onderzoeksprocedure. Deze 
termijn kan in naar behoren gemotiveerde 
gevallen eenmaal worden verlengd met 
maximaal twee maanden, met name 
wanneer de gegevens in de kennisgeving 
of in de daarbij aangehechte documenten 
onvolledig of onjuist zijn of wanneer de
vermelde feiten belangrijke wijzigingen 
hebben ondergaan. Indien de Commissie 
na afloop van deze termijn van twee 
maanden of van de verlengde termijn 
geen besluit tot goedkeuring of afwijzing 
van de uitsluiting heeft aangenomen, 
wordt de uitsluiting geacht te zijn 
afgewezen door de Commissie.

Schrappen

Or. en
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Amendement 86
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij het vaststellen van de 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 3 keurt de Commissie de voorgenomen 
uitsluiting goed in de volgende gevallen:

Schrappen

(a) indien de internationale overeenkomst 
inzake markttoegang op het gebied van 
overheidsopdrachten 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 gemaakt 
door de Unie;
(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.
Voor de toepassing van punt b) wordt 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid 
vermoed wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie 
van ondernemers, goederen en diensten 
uit de EU.
Bij de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 3 keurt de Commissie een 
voorgenomen uitsluiting niet goed 
wanneer daardoor verbintenissen inzake 
markttoegang worden geschonden die de 
Unie in haar internationale 
overeenkomsten is aangegaan.
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Or. en

Amendement 87
Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien de internationale overeenkomst 
inzake markttoegang op het gebied van 
overheidsopdrachten 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 gemaakt 
door de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) indien op enige passende wijze 
schendingen kunnen worden aangetoond 
van de toepasselijke verplichtingen op het 
gebied van de milieu-, arbeids-, en sociale 
wetgeving op grond van het nationale en 
EU-recht, collectieve overeenkomsten en 
de internationale milieu-, 
arbeidsrechtelijke en sociale voorschriften 
vastgelegd in bijlage XI van de richtlijn 
inzake overheidsopdrachten, met inbegrip 
van ILO 94.

Or. en
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Amendement 89
Morten Løkkegaard

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Philippe Juvin, Frank Engel

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 aanbestedingsmaatregelen of 
restrictieve maatregelen voor het gunnen 
van concessies handhaaft die leiden tot een 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid bij 
de marktopenstelling tussen de Unie en het 
betrokken derde land.

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetgevingstekst (er wordt een verwijzing 
naar "het gunnen van concessies" 
toegevoegd bij alle vermeldingen van 
"aanbesteding"); bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)
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Or. fr

Motivering

Naar aanleiding van de onderhandelingen over de aanbestedingsrichtlijnen en het nieuwe 
voorstel voor een richtlijn betreffende concessies moet de in deze verordening gebruikte 
terminologie worden afgestemd op de terminologie voor concessies, aangezien deze 
verordening zowel van toepassing is op aanbestedingen of overheidsopdrachten ("public 
procurement") als op concessies ("concessions") (artikel 1, lid 2). Er bestaan afzonderlijke 
wetgevingsinstrumenten voor beide soorten opdrachten; het verschil tussen beide moet in 
deze verordening worden weerspiegeld.

Amendement 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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 92
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt b) wordt 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid 

Schrappen
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vermoed wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie 
van ondernemers, goederen en diensten 
uit de EU.

Or. en

Amendement 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt b) wordt 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid 
vermoed wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie 
van ondernemers, goederen en diensten 
uit de EU.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Dit amendement, dat een schrapping omvat, moet worden gelezen in samenhang met de 
nieuwe definitie van het begrip "gebrek aan wezenlijke wederkerigheid" (artikel 2, lid 1, 
onder g bis)) en met de elementen waarmee de Europese Commissie rekening moet houden in 
haar analyse van een eventueel "gebrek aan wezenlijke wederkerigheid" (artikel 6, lid 5).

Amendement 94
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 3 keurt de Commissie een 
voorgenomen uitsluiting niet goed 
wanneer daardoor verbintenissen inzake 
markttoegang worden geschonden die de 
Unie in haar internationale 
overeenkomsten is aangegaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 95
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de beoordeling van het gebrek aan 
wezenlijke wederkerigheid onderzoekt de 
Commissie:

Schrappen

(a) 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 
uit de Unie verhindert;
(b) in welke mate overheden en/of 
individuele aanbestedende diensten 
discriminerende praktijken ten aanzien 
van goederen, diensten en ondernemers 
uit de Unie invoeren of handhaven.

Or. en

Amendement 96
Morten Løkkegaard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de beoordeling van het gebrek aan 
wezenlijke wederkerigheid onderzoekt de 
Commissie:

5. Bij de beoordeling van het gebrek aan 
wezenlijke gelijke 
concurrentievoorwaarden onderzoekt de 
Commissie:

Or. en

Amendement 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de beoordeling van de vraag of er 
sprake is van een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid onderzoekt de Commissie:

5. Bij de beoordeling van de vraag of er 
sprake is van een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid in de zin van artikel 2, lid 
1, onder g bis) onderzoekt de Commissie:

Or. fr

Amendement 98
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 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 

Schrappen
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uit de Unie verhindert;

Or. en

Amendement 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 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 uit de 
Unie verhindert;

(a) in welke mate de wetten of 
regelgevingsmaatregelen op het gebied 
van aanbestedingen of concessies van het 
betrokken land in overeenstemming met de 
internationale normen op het gebied van 
overheidsopdrachten transparantie 
waarborgen en discriminatie ten aanzien 
van goederen, diensten en ondernemers uit 
de Unie verhinderen;

Or. fr

Motivering

Hiermee wordt het toepassingsgebied van dit lid uitgebreid naar regelgevingsmaatregelen ten 
aanzien van aanbestedingen/concessies en wordt niet langer enkel gekeken naar de 
bepalingen in de wetgeving, die eveneens in aanmerking moeten worden genomen door de 
Europese Commissie in haar analyse van een "gebrek aan wezenlijke wederkerigheid".

Amendement 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in welke mate de wetten of 
regelgevingsmaatregelen van het 
desbetreffende derde land, naast de 
maatregelen die in dit lid onder a) 
vermeld zijn, voorzien in of leiden tot een 
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gebrek aan transparantie of discriminatie 
van ondernemers, goederen en diensten 
uit de EU;

Or. fr

Motivering

Hiermee worden ook wetten of regelgevingsmaatregelen opgenomen die niet specifiek van 
toepassing zijn op aanbestedingen/concessies maar die toch discriminerende bepalingen 
kunnen omvatten of aanleiding kunnen geven tot een discriminatie van ondernemers, 
goederen en diensten uit de EU.

Amendement 101
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in welke mate overheden en/of 
individuele aanbestedende diensten 
discriminerende praktijken ten aanzien 
van goederen, diensten en ondernemers 
uit de Unie invoeren of handhaven.

Schrappen

Or. en

Amendement 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Bij de beoordeling van mogelijk 
bewijs voor ernstige en herhaaldelijke 
schendingen op het gebied van de 
grondrechten van werknemers en sociaal 
en arbeidsrecht op grond van het 
nationale en EU-recht, collectieve 
overeenkomsten en de internationale 
milieu-, arbeidsrechtelijke en sociale 
voorschriften vastgelegd in bijlage XI van 
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de richtlijn inzake overheidsopdrachten, 
met inbegrip van ILO 94, zal de 
Commissie het volgende onderzoeken:
i) in welke mate door de wetten en de 
praktijk in het desbetreffende land 
inachtneming wordt gewaarborgd van de 
grondrechten van werknemers en van 
sociaal en arbeidsrecht op grond van het 
nationale en EU-recht, collectieve 
overeenkomsten en de internationale 
milieu-, arbeidsrechtelijke en sociale 
voorschriften vastgelegd in bijlage XI van 
de richtlijn inzake overheidsopdrachten, 
met inbegrip van ILO 94;
ii) in hoeverre overheden en/of 
individuele aanbestedende diensten 
socialedumpingpraktijken hanteren of 
invoeren ten aanzien van de betrokken 
goederen of diensten.

Or. en

Amendement 103
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Vooraleer de Commissie een besluit 
overeenkomstig lid 3 neemt, hoort zij de 
betrokken inschrijver of inschrijvers.

Schrappen

Or. en

Amendement 104
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Aanbestedende diensten die 
overeenkomstig lid 1 inschrijvingen 
hebben uitgesloten, vermelden dit in de 
aankondiging van gegunde opdracht die 
zij overeenkomstig artikel 35 van Richtlijn 
2004/18/EG, artikel 42 van Richtlijn 
2004/17/EG of artikel 27 van de richtlijn 
betreffende de gunning van 
concessieopdrachten bekendmaken. De 
Commissie neemt uitvoeringshandelingen 
aan tot vaststelling van de 
standaardformulieren voor
aankondigingen van gegunde opdrachten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen volgens de in artikel 17, 
lid 3, bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 105
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de 
Commissie een uitvoeringshandeling 
heeft aangenomen betreffende de 
tijdelijke toegang van goederen en 
diensten van een land dat inhoudelijke 
onderhandelingen met de Unie is 
aangegaan als bedoeld in artikel 9, lid 4.

Schrappen

Or. en

Amendement 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Abnormaal lage inschrijvingen
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.
Een aanbestedende dienst kan besluiten 
bepaalde informatie niet vrij te geven 
indien de openbaarmaking daarvan 
rechtshandhaving in de weg zou staan, in 
strijd zou zijn met het openbaar belang, 
afbreuk zou doen aan rechtmatige 
commerciële belangen van particuliere of 
overheidsbedrijven of een eerlijke 
concurrentie tussen hen zou belemmeren.

Or. en

Motivering

Dit leidt tot een onevenredig zware administratieve last voor de aanbestedende diensten. De 
diensten zouden zich op de hoogte moeten stellen van ingewikkelde oorsprongsregels en de 
actuele GPA en de bilaterale toepassing hiervan, om vast te stellen of een lage inschrijving 
aanvaardbaar is. Ook zou er vertraging in de aanbestedingsprocedure ontstaan, indien 
kennisgeving verplicht wordt gesteld.
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Amendement 107
Raffaele Baldassarre

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.

1. Voor inschrijvingen betreffende 
goederen en/of diensten afkomstig uit 
derde landen waarvan de waarde van de
niet onder internationale verbintenissen 
vallende goederen en/of diensten meer 
bedraagt dan 50% van de totale waarde 
van de goederen of diensten die de 
inschrijving vormen, kunnen de 
aanbestedende diensten van de 
desbetreffende ondernemer verlangen dat 
hij uitleg geeft over de aangerekende prijs 
of kosten, indien:

(a) de aangerekende prijs of kosten 
minstens 20% lager zijn dan de 
gemiddelde prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen; of

(b) de aangerekende prijzen of kosten 
minstens 20% lager zijn dan de prijzen of 
kosten van de op één na laagste 
inschrijving.
2. Het verzoek om uitleg in de zin van lid 
1 heeft, indien van toepassing, vooral 
betrekking op de volgende aspecten:
(a) de doelmatigheid van de
bouwmethode;
(b) het productieproces of de 
dienstverlening;
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(c) technische regelingen;
(d) de originaliteit van de werken, 
leveringen of diensten;
(e) naleving van de EU-wetgeving;
(f) in de laatste drie jaar door de 
inschrijver ontvangen overheidssubsidie.
3. Indien een abnormaal lage inschrijving 
wordt vastgesteld, stelt de aanbestedende 
dienst, overeenkomstig lid 1 en 
onverminderd het verzoek om uitleg, de 
andere inschrijvers daarvan schriftelijk in 
kennis.

4. De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie na overleg met de 
inschrijver.
5. De aanbestedende dienst verwerpt de
abnormaal lage inschrijving indien het 
lage niveau van de aangerekende prijs of 
kosten niet door het verstrekte 
bewijsmateriaal wordt gerechtvaardigd.

Or. en

Amendement 108
Barbara Weiler

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 

Wanneer de aanbestedende dienst 
krachtens artikel 69 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten (COM(2011)0896) en 
artikel 79 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten (COM(2011)0895) 
voornemens is 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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/of 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.

1. De aanbestedende dienst verzoekt 
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, ondernemers de 
in de inschrijving voorgestelde prijs of 
kosten toe te lichten, wanneer 
inschrijvingen abnormaal laag lijken te 
zijn in verhouding tot de werken, 
leveringen of diensten.

2. De in lid 1 bedoelde toelichting kan in 
het bijzonder betrekking hebben op:
(a) de doelmatigheid van de 
bouwmethode, van het productieproces 
van de producten of van de 
dienstverlening;
(b) de gekozen technische oplossingen of 
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uitzonderlijk gunstige omstandigheden 
waarvan de inschrijver bij de levering van 
de producten, het verrichten van de 
diensten of de uitvoering van de werken 
kan profiteren;
(c) de originaliteit van de door de 
inschrijver voorgestelde werken, 
leveringen of diensten;
(d) naleving van de in artikel 6 
beschreven verplichtingen. 1 bis (nieuw).
(d bis) naleving van de verplichtingen op 
grond van artikel 71 van de richtlijn 
inzake overheidsopdrachten of op grond 
van artikel 81 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten.
(e) de eventuele ontvangst van staatssteun 
door de inschrijver.
Na onderzoek van de toelichting van de 
inschrijver, om een abnormaal lage 
inschrijving te aanvaarden die goederen 
en/of diensten van buiten de EU 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.

3. De aanbestedende dienst beoordeelt de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver. Hij kan de inschrijving alleen 
afwijzen wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet op 
bevredigende wijze wordt verantwoord 
door het verstrekte bewijsmateriaal, 
rekening houdend met de in lid 2 bedoelde 
elementen.
Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan de in 
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artikel 6 beschreven toepasselijke 
verplichtingen. 1 bis (nieuw).
4. Wanneer een aanbestedende dienst 
constateert dat een inschrijving 
abnormaal laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op die grond worden 
afgewezen na overleg met de inschrijver 
wanneer deze niet binnen een door de 
aanbestedende dienst gestelde toereikende 
termijn kan aantonen dat de betrokken 
steun verenigbaar met de interne markt is 
in de zin van artikel 107 van het Verdrag.
5. De lidstaten verlenen door middel van 
administratieve samenwerking andere 
lidstaten op verzoek toegang tot alle 
informatie waarover zij beschikken, zoals 
wetten, regelgeving, algemeen 
verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en nationale 
technische normen, aangaande de 
bewijzen en stukken die met betrekking tot 
de in lid 2 bedoelde gegevens worden 
overgelegd.

Or. en

Amendement 110
Barbara Weiler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst verplicht 
ondernemers ertoe de in de inschrijving 
voorgestelde prijs of kosten nader toe te 
lichten wanneer de inschrijving in 
verhouding tot de werken, leveringen of 
diensten abnormaal laag lijkt te zijn.

Or. en
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Amendement 111
Barbara Weiler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1 bis (nieuw) bedoelde 
toelichting kan in het bijzonder 
betrekking hebben op:
(a) de doelmatigheid van de 
bouwmethode, van het productieproces 
van de producten of van de 
dienstverlening;
(b) de gekozen technische oplossingen of 
uitzonderlijk gunstige omstandigheden 
waarvan de inschrijver bij de levering van 
de producten, het verrichten van de 
diensten of de uitvoering van de werken 
kan profiteren;
(c) de originaliteit van de door de 
inschrijver voorgestelde werken, 
leveringen of diensten;
(d) naleving van de toepasselijke 
verplichtingen op het gebied van de 
milieu-, arbeids- en sociale wetgeving op 
grond van het nationale en EU-recht, 
collectieve overeenkomsten of de 
internationale milieu-, arbeidsrechtelijke
en sociale voorschriften vastgelegd in 
bijlage XI van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten (COM(2011)0896) 
of, indien niet van toepassing, van andere 
bepalingen die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau waarborgen;
(e) naleving door onderaannemers van de 
verplichtingen als beschreven in lid 1 bis 
(nieuw) onder d). Met het oog op het 
voorkomen van schendingen van deze 
verplichtingen kunnen lidstaten en 
aanbestedende diensten gepaste 
maatregelen nemen;
(f) de eventuele ontvangst van staatssteun 
door de inschrijver.
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Or. en

Amendement 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst beoordeelt de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver. Hij kan de inschrijving alleen 
afwijzen wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet op 
bevredigende wijze wordt verantwoord 
door het verstrekte bewijsmateriaal, 
rekening houdend met de in lid 1 ter 
(nieuw) bedoelde elementen.
Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan de in lid 
1 ter (nieuw) onder d) en e) beschreven 
toepasselijke verplichtingen.
De bevoegde nationale autoriteiten die 
handelen binnen hun 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid, 
zorgen er door middel van passende 
maatregelen voor dat onderaannemers de 
in lid 1 ter (nieuw) onder d) en e) 
beschreven verplichtingen naleven.

Or. en

Amendement 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een aanbestedende dienst 
constateert dat een inschrijving 
abnormaal laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op die grond worden 
afgewezen na overleg met de inschrijver 
wanneer deze niet binnen een door de 
aanbestedende dienst gestelde toereikende 
termijn kan aantonen dat de betrokken 
steun verenigbaar met de interne markt is 
in de zin van artikel 107 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 114
Barbara Weiler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verlenen door middel van 
administratieve samenwerking andere 
lidstaten op verzoek toegang tot alle 
informatie waarover zij beschikken, zoals 
wetten, regelgeving, algemeen 
verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en nationale 
technische normen, aangaande de 
bewijzen en stukken die met betrekking tot 
de in lid 1 ter (nieuw) bedoelde gegevens 
worden overgelegd.

Or. en

Amendement 115
Raffaele Baldassarre
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst kan besluiten 
bepaalde informatie niet vrij te geven 
indien de openbaarmaking daarvan 
rechtshandhaving in de weg zou staan, in 
strijd zou zijn met het openbaar belang,
afbreuk zou doen aan rechtmatige 
commerciële belangen van particuliere of 
overheidsbedrijven of een eerlijke 
concurrentie tussen hen zou belemmeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien op grond van een berekening van 
het gemiddelde wordt vastgesteld dat een 
inschrijving abnormaal laag is, 
onderzoeken aanbestedende diensten de 
inschrijving door de ondernemer te 
verplichten tot het verstrekken van 
aanvullende informatie om de prijs of 
kosten van de inschrijving toe te lichten.

Or. en

Amendement 117
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst controleert de 
door de inschrijver verstrekte informatie 
en is verplicht de inschrijving te 
verwerpen indien het lage niveau van de 
aangerekende prijs of kosten niet wordt 
gerechtvaardigd door het onderzoek naar 
de abnormaal lage inschrijving.

Or. en

Amendement 118
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Onderzoek betreffende de toegang van 
EU-ondernemers, goederen en diensten 
tot de aanbestedingsmarkten van derde 
landen
1. Wanneer de Commissie dit in het 
belang van de Unie acht, kan zij te allen 
tijde op eigen initiatief dan welk op 
verzoek van belanghebbende partijen of 
een lidstaat een extern onderzoek van 
aanbestedingen instellen naar beweerde 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten.
De Commissie zal in het bijzonder 
rekening houden met de vraag of er 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, van deze 
verordening een aantal voorgenomen 
uitsluitingen zijn goedgekeurd.
Ingeval een onderzoek wordt ingesteld, 
maakt de Commissie een aankondiging 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en worden 
belanghebbende partijen en lidstaten 
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verzocht binnen een bepaalde termijn alle 
relevante informatie aan de Commissie te 
verstrekken.
2. Het in lid 1 bedoelde onderzoek wordt 
gevoerd op basis van de in artikel 6 
vastgestelde criteria.
3. De beoordeling van de Commissie met 
betrekking tot de handhaving van 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten door het betrokken 
derde land wordt verricht op basis van de 
door belanghebbenden partijen en 
lidstaten verstrekte informatie en/of het 
feitenmateriaal dat de Commissie in haar 
onderzoek heeft verzameld, en wordt 
binnen een termijn van negen maanden 
na de opening van het onderzoek voltooid.
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kan deze termijn worden verlengd met 
drie maanden.
4. Wanneer de Commissie uit het externe 
onderzoek van aanbestedingen 
concludeert dat de beweerde restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten niet door het 
betrokken derde land worden 
gehandhaafd, neemt zij een besluit tot 
beëindiging van het onderzoek. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen volgens de in artikel 17, lid 
2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Dit artikel heeft betrekking op het onderzoek dat voor een gecentraliseerde afsluiting moet 
plaatsvinden, zoals beschreven in artikel 10, dat dus ook moet worden geschrapt, omdat het 
overbodig is.

Amendement 119
Morten Løkkegaard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval een onderzoek wordt ingesteld, 
maakt de Commissie een aankondiging 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en worden belanghebbende 
partijen en lidstaten verzocht binnen een 
bepaalde termijn alle relevante informatie 
aan de Commissie te verstrekken.

Ingeval een onderzoek wordt ingesteld, 
maakt de Commissie een aankondiging 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en worden belanghebbende 
partijen en lidstaten verzocht binnen drie 
maanden alle relevante informatie aan de 
Commissie te verstrekken.

Or. en

Amendement 120
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De beoordeling van de Commissie met 
betrekking tot de handhaving van 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten door het betrokken 
derde land wordt verricht op basis van de 
door belanghebbenden partijen en lidstaten 
verstrekte informatie en/of het 
feitenmateriaal dat de Commissie in haar 
onderzoek heeft verzameld, en wordt 
binnen een termijn van negen maanden na 
de opening van het onderzoek voltooid. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
deze termijn worden verlengd met drie 
maanden.

3. De beoordeling van de Commissie met 
betrekking tot de handhaving van 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten door het betrokken 
derde land wordt verricht op basis van de 
door belanghebbenden partijen en lidstaten 
verstrekte informatie en/of het 
feitenmateriaal dat de Commissie in haar 
onderzoek heeft verzameld, en wordt 
binnen een termijn van zes maanden na de 
opening van het onderzoek voltooid. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
deze termijn worden verlengd met drie 
maanden.

Or. en

Amendement 121
Emma McClarkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. en

Motivering

Deze raadplegingsprocedure is onnodig als artikel 10 wordt geschrapt.

Amendement 122
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Vaststelling van maatregelen tot 
beperking van toegang van niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten tot de EU-
aanbestedingsmarkt
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.
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2. De krachtens lid 1 vastgestelde 
maatregelen kunnen een van de volgende 
vormen aannemen:
(a) de uitsluiting van inschrijvingen 
waarin meer dan 50% van de totale 
waarde bestaat uit niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten uit het land dat de 
restrictieve praktijk op het gebied van 
overheidsopdrachten invoert of 
handhaaft; en/of
(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.
3. De krachtens lid 1 vastgestelde 
maatregelen kunnen in het bijzonder 
beperkt worden tot:
(a) overheidsopdrachten van een aantal 
omschreven categorieën aanbestedende 
diensten;
(b) overheidsopdrachten van een aantal 
omschreven categorieën goederen of 
diensten;
(c) overheidsopdrachten boven of onder 
een aantal omschreven drempels.

Or. en

Motivering

Door een gecentraliseerde afsluiting zouden lidstaten verplicht zijn contracten met 
leveranciers uit derde landen te beëindigen, wat kan leiden tot hogere kosten voor de 
aanbestedende diensten: dit is ondermijning van het ‘waar voor je geld’-beginsel. Er is geen 
bewijs dat deze afsluitingen bevorderlijk zouden zijn voor de toegang. Er bestaat een groot 
risico dat ten gevolge hiervan vergeldingsmaatregelen worden genomen. Het zal ook 
negatieve gevolgen voor de interne markt hebben in de zin van artikel 6 en zou de 
aanbestedende diensten opzadelen met een enorme administratieve last.
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Amendement 123
Morten Løkkegaard

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 gelijke 
concurrentievoorwaarden 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.

Or. en

Amendement 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intrekkingsbepalingen Verband met Richtlijn 2004/17/EG

Or. en
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Amendement 125
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 58 en 59 van Richtlijn 
2004/17/EG worden ingetrokken met 
ingang van de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Vanaf de inwerkingtreding van deze 
verordening en overeenkomstig artikel 15 
hiervan, behoudt de Commissie zich het 
recht voor de artikelen 58 en 59 van 
Richtlijn 2004/17/EG door middel van 
gedelegeerde handelingen in te trekken.

Or. en

Amendement 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 58 en 59 van Richtlijn 
2004/17/EG worden ingetrokken met 
ingang van de inwerkingtreding van deze 
verordening.

De Commissie zal beoordelen of de 
artikelen 58 en 59 van Richtlijn 
2004/17/EG worden gehandhaafd. Met het 
oog op de resultaten van deze beoordeling, 
dient de Commissie een wetsvoorstel in 
om deze artikelen in te trekken met ingang 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
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the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Amendement 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 58 en 59 van Richtlijn 
2004/17/EG worden ingetrokken met 
ingang van de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Indien een bepaling van deze verordening 
[de artikelen 58 en 59 van Richtlijn 
2004/17/EG] overlapt wat betreft de 
gunning van een bepaalde opdracht, 
prevaleert de bepaling van deze 
verordening en is die van toepassing op de 
desbetreffende opdracht.

Or. en

Motivering

Het doel van deze nieuwe verordening is dat het mogelijk wordt gemaakt een beroep te doen 
op wederkerigheidsmaatregelen in geval van herhaaldelijke en niet-gecorrigeerde 
schendingen van verbintenissen inzake markttoegang. Richtlijn 2004/17/EG houdende 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten voorziet al in de mogelijkheid van het nemen van 
dergelijke maatregelen. Met het oog op consistentie en doeltreffendheid zou de nieuwe 
verordening de huidige bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten alleen moeten 
vervangen in geval van overlapping.


