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Achtergrond

De Europese Commissie heeft dit voorstel voor een verordening op 21 maart 2012 ingediend. 
De Commissie beoogt met dit voorstel de toegang van Europese ondernemers tot de 
aanbestedingsmarkten in derde landen te verbeteren. In de motivering van het 
Commissievoorstel (COM(2012)0124)1 wordt een uiteenzetting gegeven over de achtergrond 
van de verordening.

Tezamen met dit voorstel beoogt de Commissie de markt toegankelijker te maken door 
middel van verdere verbeteringen binnen de WHO en in de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten (GPA).

Enkele vragen die de afgelopen weken aan de orde zijn gesteld:

1. Hoe open zijn de aanbestedingsmarkten in de EU daadwerkelijk in vergelijking 
met de markten van onze handelspartners?
Naar mening van de rapporteur geven de Commissie en de huidige effectbeoordeling 
onvoldoende antwoord op deze vraag. Ook na de raadpleging kon deze vraag niet 
afdoende beantwoord worden. Daarom heeft de rapporteur na overleg met de 
coördinatoren en de schaduwrapporteur de Dienst voor effectbeoordelingen (IMPA) 
verzocht onder meer deze kwestie nogmaals te onderzoeken. De presentatie van deze 
nieuwe effectbeoordeling vindt naar verwachting in juni plaats, waarna de 
effectbeoordeling zo nodig aan het ontwerpverslag wordt toegevoegd.

2. Bestaan er nu al mogelijkheden om aanbieders van bepaalde goederen en 
diensten uit te sluiten van de markt voor overheidsopdrachten?
Naast de bestaande artikelen 58 en 59 van Richtlijn 2004/17/EG gelden in diverse 
lidstaten nationale of regionale regelingen. Naar mening van de rapporteur moeten 
deze regelingen buiten werking treden zodra deze verordening in werking treedt. Dit 
om verstoringen van de interne markt te voorkomen en er tegelijkertijd voor te zorgen 
dat door een gemeenschappelijk EU-handelsbeleid ook een efficiënte hefboomwerking 
teweeggebracht kan worden.
Voorstel: De rapporteur stelt voor om in de volgende artikelen voort te bouwen op de 
gedachtegang van overweging 18.

3. Draagt het instrument werkelijk bij tot openstelling van de markt of is het 
protectionistisch van aard?
De effectbeoordeling van de Commissie en de debatten in de commissie geven naar 
mening van de rapporteur net zo min een onderbouwd antwoord als de raadpleging en 
de diverse gesprekken die zijn gevoerd. Het is echter ook bedenkelijk om daarom het 
hele instrument af te keuren. In de inleiding bij de ontwerpverordening geeft de 
Commissie te kennen een herzieningsclausule te willen opnemen, die in de tekst echter 
ontbreekt. Met een herzieningsclausule zou het mogelijk zijn de effecten van het 
instrument na aanneming ervan te onderzoeken en het instrument dienovereenkomstig 
te herzien.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_nl.pdf (pagina 1-11)
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Voorstel: De rapporteur stelt voor om naast de in artikel 19 bedoelde 
verslagleggingsplicht een herzieningsclausule op te nemen, op basis waarvan de 
Commissie in haar tweede verslag een gewijzigd voorstel voor een verordening 
voorlegt of goed onderbouwd aangeeft waarom naar haar mening wijziging van de 
verordening niet noodzakelijk is. Wanneer de Commissie deze verplichting niet
nakomt, treedt deze verordening buiten werking nadat het tweede kalenderjaar na 
voorlegging van het tweede verslag verstreken is.

4. Hoe kan worden gegarandeerd dat ontwikkelingslanden geen nadeel van de 
verordening ondervinden?
In diverse gesprekken met collega's en non-gouvernementele organisaties is het risico 
ter sprake gekomen dat ontwikkelingslanden door deze verordening als een soort 
"bijkomende schadeposten" zouden kunnen worden aangemerkt, aangezien enkele 
ontwikkelingslanden wegens hun economische situatie hun markten nog niet kunnen 
openstellen.
Voorstel: In aanvulling op de door de Commissie voorgestelde landen (minst 
ontwikkelde landen), tegen welke op grond van artikel 4, alinea 2, geen maatregelen 
genomen mogen worden, stelt de rapporteur voor om aan de hand van het in artikel 4, 
lid 1 (a) van de nieuwe verordening over het schema van algemene tariefpreferenties 
(Verordening (EU) nr. 978/2012) bedoelde criterium een nadere diversificatie aan te 
brengen.

5. Brengt artikel 6 echt een hefboomeffect teweeg voor internationale 
onderhandelingen over handelsbeleid?
De meeste kritiek van de afgelopen maanden had betrekking op dit artikel. De kritiek 
betrof onder meer: 
- Brengt dit artikel werkelijk een hefboomwerking teweeg?
- Hoe te handelen wanneer sommige aanbestedende diensten bepaalde leveranciers 

willen uitsluiten en andere diensten niet?
- Moet de Commissie na een machtiging tot uitsluiting op grond van artikel 6 niet 

automatisch een procedure overeenkomstig de artikelen 8 en 10 in gang zetten, 
zodat zij consequent handelt?

- Moet de aanbestedende dienst altijd al bij de inschrijving verplicht vermelden dat 
zij het artikel mogelijk gaat toepassen?

- Veroorzaakt dit artikel wellicht een verdere bureaucratisering van het 
aanbestedingsproces?

Voorstel: De rapporteur stelt voor artikel 6 te handhaven, maar erop toe te zien dat de 
interne markt niet gefragmenteerd raakt door de toepassing van het artikel, dat het EU-
handelsbeleid daadwerkelijk ten uitvoer gelegd wordt, en dat een hefboomwerking 
wordt nagestreefd. Aanbestedende diensten kunnen zich op het artikel beroepen 
wanneer een procedure op grond van de artikelen 8 en 10 wordt geopend.

6. Hoe moet worden gehandeld wanneer aanbestedende diensten gebruik willen 
maken van de in artikel 13 bedoelde uitzonderingsregeling?
Volgens de rapporteur is een hardheidsclausule op grond van artikel 13 in principe 
zinvol. Het is echter niet de bedoeling dat aanbestedende diensten met behulp van de 
uitzonderingsregeling de toepassing van deze verordening kunnen omzeilen. Een 
gemeenschappelijk handelsbeleid en een effectieve hefboomwerking moeten worden 
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gewaarborgd.
Voorstel: De rapporteur stelt voor de een mechanisme op te nemen met behulp 
waarvan de Commissie een aanbestedende dienst kan verbieden de 
uitzonderingsregeling toe te passen.

7. Welke speelruimte moet de Commissie krijgen bij de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen?
Op voorstel van de rapporteur en na overleg met de schaduwrapporteur hebben de 
coördinatoren besloten om over onder meer deze kwestie advies in te winnen bij de 
Juridische Dienst van het Parlement. Het advies wordt de komende weken verwacht.
Voorstel: De rapporteur stelt voor om op basis van de adviezen van de Juridische 
Dienst van het EP het Commissievoorstel zo nodig te wijzigen.


