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BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van het voorstel

In maart 2012 heeft de Commissie het huidige voorstel voor een verordening aangenomen dat 
een eerste poging vormt om een algemeen beleid inzake externe aanbestedingen voor de 
Europese Unie in te voeren.

In juridische termen is de voornaamste doelstelling van het voorstel de versterking van de 
hefboomwerking waarover de Europese Unie in internationale handelsbesprekingen beschikt, 
teneinde de markttoegang voor Europese ondernemers tot aanbestedingsmarkten van derde 
landen te verbeteren. In politieke termen is dit een cruciale gelegenheid voor de Europese 
Unie om uiting te geven aan haar vastberadenheid om te zorgen voor een gelijke behandeling 
en, bijgevolg, gelijke concurrentievoorwaarden op een gebied waar haar belangen sterker en 
gevarieerder zijn dan die van enige andere huidige speler op het mondiale handelstoneel.

Deze boodschap is van buitengewoon belang, met name tegen de achtergrond van de 
economische crisis, gedurende welke de Europese Unie zich standvastig heeft verzet tegen het 
nemen van protectionistische maatregelen alsook tegen het terugkomen op haar internationale 
verplichtingen. In lijn met deze benadering is dit een vanzelfsprekend voorstel: De EU wordt 
geconfronteerd met meer en hardere – soms zelfs oneerlijke – concurrentie van de zijde van 
haar handelspartners; in plaats van haar aanbestedingsmarkt af te sluiten voor buitenlandse 
ondernemingen, pleit zij voor gelijke kansen inzake markttoegang voor haar eigen 
ondernemers en goederen in derde landen.

Dit voorstel voor een verordening voorziet in een reeks mechanismen met inbegrip van 
raadplegingen van de betrokken lidstaten, waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om de 
problemen van restrictieve aanbestedingspraktijken op te lossen. Uitsluitend wanneer deze 
mechanismen er niet in zijn geslaagd het probleem op te lossen, is er een rol weggelegd voor 
de in dit voorstel opgenomen restrictieve maatregelen;

Interne-marktaspecten

Tot op heden beschikten de aanbestedende diensten niet over een duidelijk kader voor de 
toepassing van de internationale verplichtingen van de Europese Unie op het gebied van 
overheidsopdrachten. Dit voorstel verandert de versnipperde benadering die door de 
verschillende lidstaten werd gevolgd, waarbij individuele besluiten werden genomen om de 
toegang van goederen en diensten uit een derde land tot de nationale aanbestedingsmarkt te 
blokkeren. In plaats daarvan moet het gecentraliseerde systeem een uniforme behandeling van 
goederen en diensten uit derde landen waarborgen.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) heeft slechts zeer weinig 
bevoegdheden gekregen met betrekking tot de uitwerking van deze verordening. Bijgevolg 
beperkt dit advies zich hoofdzakelijk tot niet-substantiële bepalingen.

De artikelen die onder de exclusieve bevoegdheid van de commissie IMCO vallen zijn de 
volgende:
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Artikel 6, lid 7 – Machtiging van aanbestedende diensten om inschrijvingen uit te sluiten 
die niet onder internationale verbintenissen vallende goederen en diensten bevatten:
Openbaarmaking van de uitsluitingen van inschrijvingen en de opmaak van 
standaardformulieren voor de aankondiging van opdrachten.

Artikel 17, lid 3 – Comitéprocedure: Bevoegdheid van het Raadgevend Comité 
overeenkomstig Besluit 71/306/EWG van de Raad

Artikel 20 – Intrekkingsbepalingen: intrekking van de artikelen 58 en 59 van 
Richtlijn 2004/17/EG

De commissie IMCO heeft gedeelde bevoegdheden met de Commissie internationale handel 
(INTA) met betrekking tot de volgende artikelen:

Artikel 2: Definities
Artikel 7: Abnormaal lage inschrijvingen
Artikel 17, lid 1: Comitéprocedure
Artikel 18: Vertrouwelijkheid
Artikel 19: Verslaglegging

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur stelt onder meer een aantal amendementen voor met betrekking tot de definities 
in artikel 2. De amendementen beogen de definities van dit voorstel in overeenstemming te 
brengen met de definities die door de commissie IMCO overeen zijn gekomen in haar 
standpunt voorafgaand aan de onderhandelingen over de klassieke richtlijn inzake openbare 
aanbestedingen (A7-0007/2013).

Voorts stelt de rapporteur voor meer juridische duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren 
met betrekking tot artikel 7, lid 1 en de hiermee samenhangende overweging 19 betreffende 
de mogelijkheid voor andere inschrijvers om aanvullende informatie te verstrekken wanneer 
het voornemen bestaat een abnormaal lage inschrijving te aanvaarden.

Tot slot adviseert de rapporteur om de eerste verplichte verslaglegging door de Commissie te 
koppelen aan de toekomstige datum van inwerkingtreding van deze verordening in plaats van 
te verwijzen naar een precieze – maar mogelijk te vroege of te late – datum (1 januari 2017) 
zoals voorzien in het Commissievoorstel.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:
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Amendement 1
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 haar waarden, 
fundamentele belangen, veiligheid, 
onafhankelijkheid en integriteit te 
beschermen en om de integratie van alle 
landen in de wereldeconomie te stimuleren, 
onder meer door het geleidelijk wegwerken 
van belemmeringen van de internationale 
handel.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Gelet op het algemene beleid van de 
Unie met betrekking tot de minst 
ontwikkelde landen, zoals onder meer 
bepaald bij Verordening (EG) nr. 732/2008 
van de Raad van 22 juli 2008 betreffende 
de toepassing van een schema van 
algemene tariefpreferenties voor de periode 
vanaf 1 januari 2009, is het aangewezen 
goederen en diensten uit deze landen gelijk 
te stellen met goederen en diensten van de 
Unie.

(26) Gelet op het algemene beleid van de 
Unie met betrekking tot de minst 
ontwikkelde landen, zoals onder meer 
bepaald bij Verordening (EG) nr. 732/2008 
van de Raad van 22 juli 2008 betreffende 
de toepassing van een schema van 
algemene tariefpreferenties voor de periode 
vanaf 1 januari 2009, is het aangewezen 
goederen en diensten uit deze landen gelijk 
te stellen met goederen en diensten van de 
Unie, teneinde te voorzien in de 
noodzakelijke economische kansen voor 
een betere integratie van hun markten in 
de wereldeconomie.

Or. en
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Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een "leverancier" is een natuurlijke of 
rechtspersoon die goederen op de markt 
aanbiedt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming op het standpunt van de commissie IMCO bij de onderhandelingen over de 
richtlijn inzake overheidsaanbestedingen.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een "ondernemer"is elke 
natuurlijke of rechtspersoon of openbaar 
orgaan of elke combinatie van deze 
personen en/of organen die de uitvoering 
van werken of een werk, een levering van 
producten of een verrichting van diensten 
op de markt aanbiedt;

Or. en

Motivering

Afstemming op het standpunt van de commissie IMCO bij de onderhandelingen over de 
richtlijn inzake overheidsaanbestedingen.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een "dienstverlener" is een 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
uitvoering van werken of een werk, of 
diensten op de markt aanbiedt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming op het standpunt van de commissie IMCO bij de onderhandelingen over de 
richtlijn inzake overheidsaanbestedingen.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een "inschrijver" is een 
ondernemer die een inschrijving heeft 
ingediend;

Or. en

Motivering

Afstemming op het standpunt van de commissie IMCO bij de onderhandelingen over de 
richtlijn inzake overheidsaanbestedingen.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "ondernemer": een term die zowel de 
begrippen leverancier als dienstverlener 
dekt;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Afstemming op het standpunt van de commissie IMCO bij de onderhandelingen over de 
richtlijn inzake overheidsaanbestedingen.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) "inschrijver": een ondernemer die een 
inschrijving heeft ingediend;

Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming op het standpunt van de commissie IMCO bij de onderhandelingen over de 
richtlijn inzake overheidsaanbestedingen.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De oorsprong van een dienst wordt 
vastgesteld op basis van de oorsprong van 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
dienst verleent. De oorsprong van de
dienstverlener wordt geacht te zijn:

De oorsprong van een dienst wordt 
vastgesteld op basis van de oorsprong van 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
dienst verleent. De oorsprong van de
ondernemer die de dienst verricht wordt 
geacht te zijn:

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig vanwege de wijzigingen in artikel 2 (definities)

Amendement 10
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.

7. Aanbestedende diensten die 
overeenkomstig lid 1 inschrijvingen 
hebben uitgesloten, vermelden dit, 
inclusief de redenen voor de uitsluitingen,
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.

Or. en

Amendement 11
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 

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 
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voor het abnormaal lage niveau van de 
aangerekende prijs of kosten.

voor het abnormaal lage niveau van de 
aangerekende prijs of kosten die door de 
desbetreffende inschrijver zijn opgegeven.

Na door de aanbestedende dienst in 
kennis te zijn gesteld van haar voornemen 
om een abnormaal lage inschrijving te 
aanvaarden, krijgen de overige 
inschrijvers de mogelijkheid om binnen 
een redelijk tijdsbestek relevante 
informatie aan de aanbestedende dienst te 
verstrekken zodat zij een besluit tot 
aanvaarding kan nemen met volledige 
kennis van eventuele factoren die van 
invloed kunnen zijn op de beoordeling 
van de abnormaal lage aangerekende 
prijs of kosten. 

Or. en

Motivering

In het artikel moet duidelijk worden gemaakt dat de overige inschrijvers die in kennis zijn 
gesteld van het voornemen van de aanbestedende dienst om een abnormaal lage inschrijving 
te aanvaarden, de mogelijkheid krijgen om extra informatie te verstrekken om ervoor te 
zorgen dat het besluit tot aanvaarding wordt genomen op basis van zo veel mogelijk 
informatie.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie, de Raad, het Europees 
Parlement, de lidstaten, alsmede hun 
functionarissen mogen de gegevens van 
vertrouwelijke aard die zij op grond van 
deze verordening hebben ontvangen, niet 
bekendmaken zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van degene die ze heeft 
verstrekt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid wordt vervangen door artikel 18, lid 4 bis (nieuw).
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Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Informatie die is ontvangen op 
grond van deze richtlijn en die volgens de 
verstrekker van de informatie 
vertrouwelijk is, mag in geen geval 
openbaar worden gemaakt, tenzij de 
verstrekker hiervoor specifiek 
toestemming geeft.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor 1 januari 2017 en ten minste om de 
drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening en over de voortgang van 
internationale onderhandelingen 
betreffende de toegang van EU-
ondernemers tot procedures voor de 
gunning van overheidsopdrachten in derde 
landen overeenkomstig deze verordening.
De lidstaten verstrekken de Commissie 
daartoe op verzoek de passende 
inlichtingen.

Een jaar na inwerkingtreding van deze 
verordening en vervolgens ten minste om 
de drie jaar brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening en over de voortgang van 
internationale onderhandelingen 
betreffende de toegang van EU-
ondernemers tot procedures voor de 
gunning van overheidsopdrachten in derde 
landen overeenkomstig deze verordening.
De lidstaten verstrekken de Commissie 
daartoe op verzoek de passende 
inlichtingen.

Or. en


