
PR\1001084NL.doc PE516.711v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie internationale handel

2012/0060(COD)

21.8.2013

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur (voor advies): CasDaniel Caspary

Rapporteur voor advies (*):

Frank Engel, Commissie interne markt en consumentenbescherming

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het 
Reglement 



PE516.711v01-00 2/37 PR\1001084NL.doc

NL

PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))
(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0124),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0084/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de 
Commissie juridische zaken(A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
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 
een goed moet worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 22 tot en met 

(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 
een goed moet worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 22 tot en met 
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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.

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 vaststelling van de 
oorsprong van een dienst moet gebeuren 
overeenkomstig de principes van de 
Algemene Overeenkomst inzake de handel 
in diensten (General Agreement on Trade 
in Services, GATS) van de WTO. De 
bepalingen betreffende de 
oorsprongsregels voor diensten moeten 
voorkomen dat de beperkingen van de 
toegang tot de aanbestedingsmarkt van de 
EU worden omzeild door de oprichting 
van brievenbusmaatschappijen. De in 
overweging 9 vermelde richtsnoeren 
moeten gewijd zijn aan de praktische 
toepassing van de oorsprongsregels.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur onderstrepen dat het belangrijk is omzeiling van de 
markttoegangsbeperkingen door middel van brievenbusmaatschappijen te voorkomen (met 
name in verband met artikel 3).



PR\1001084NL.doc 7/37 PE516.711v01-00

NL

Amendement 2

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 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. Dit geldt niet voor procedures 
voor de gunning van opdrachten voor 
goederen en diensten die van oorsprong 
zijn uit de landen van de Europese 
Economische Ruimte, overeenkomstig de 
definitie van de toepasselijke 
oorsprongsregels, opdrachten voor 
goederen en diensten die van oorsprong 
zijn uit de landen die vallen onder de 
"alles-behalve-wapens"-regeling, die zijn 
opgelijst in bijlage IV bij Verordening 
(EU) nr. 978/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 houdende toepassing van een 
schema van algemene tariefpreferenties, 
of opdrachten voor goederen en diensten 
die van oorsprong zijn uit 
ontwikkelingslanden die kwetsbaar 
worden geacht als gevolg van 
onvoldoende diversificatie en integratie in 
het internationale handelssysteem, zoals 
bepaald in bijlage VII bij Verordening 
(EU) nr. 978/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 houdende toepassing van een 
schema van algemene tariefpreferenties.

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur verduidelijken welke derde landen niet in het 
toepassingsgebied van de verordening vallen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur zorgen voor een nauwer verband tussen de procedures 
van artikel 6 en artikel 8.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

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 
waaraan een derde land zich schuldig zou 
hebben gemaakt. 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. en
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Motivering

Aanpassing aan de bepalingen die bedoeld zijn om te zorgen voor een nauwer verband tussen 
de procedures van artikel 6 en artikel 8.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Indien de besprekingen met het 
betrokken land er niet toe leiden dat de 
kansen van Europese ondernemers, 
goederen en diensten bij inschrijvingen 
voor overheidsopdrachten in voldoende 
mate verbeteren, moet de Commissie 
passende restrictieve maatregelen nemen.

(22) Indien de besprekingen met het 
betrokken land er niet binnen een redelijke 
tijdsspanne toe leiden dat de kansen van 
Europese ondernemers, goederen en 
diensten bij inschrijvingen voor 
overheidsopdrachten in voldoende mate 
verbeteren of de remediërende/correctieve 
maatregelen van het betrokken derde land 
niet toereikend worden geacht, moet de 
Commissie passende restrictieve 
maatregelen nemen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur een aanslepende raadplegingsprocedure voorkomen 
(aanpassing van de overweging aan de schrapping van artikel 9, lid 3, alinea 3).

Amendement 6

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 
uitgesloten of dat op de prijs van 
inschrijvingen voor goederen of diensten 
uit dat land een verplichte toeslag moet 

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

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 en mogen slechts 
gelden voor een maximumperiode van vijf 
jaar.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur de verplichte uitsluiting van een aantal goederen en 
diensten uit derde landen beperken tot 5 jaar.

Amendement 7

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 de algemene
beleidsdoelstelling van de Unie om de 
economische groei van 
ontwikkelingslanden en hun integratie in 
de mondiale waardeketen te 
ondersteunen, die de basis vormt voor de 
instelling door de Unie van een stelsel van 
algemene tariefpreferenties, dat is 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
732/2008 van de Raad, is het aangewezen 
goederen en diensten uit minst ontwikkelde
landen die vallen onder de "alles-behalve-
wapens"-regeling, alsmede goederen en 
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diensten uit ontwikkelingslanden die 
kwetsbaar worden geacht als gevolg van 
onvoldoende diversificatie en integratie in 
het internationale handelssysteem, zoals 
respectievelijk bepaald in de bijlagen IV 
en VII bij Verordening (EU) nr. 978/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2012 houdende toepassing 
van een schema van algemene 
tariefpreferenties, gelijk te stellen met 
goederen en diensten van de Unie.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur de minst ontwikkelde landen en de potentiële 
begunstigde landen van het SAP+ buiten het toepassingsgebied van de verordening houden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De Commissie zal ten minste om de 
drie jaar verslag uitbrengen over de 
toepassing van deze verordening.

(30) De Commissie zal ten minste om de 
drie jaar verslag uitbrengen over de 
toepassing van deze verordening. In dit 
verslag moet de Commissie een 
beoordeling maken van de werking van de 
verordening, alsmede van de vooruitgang 
die is geboekt met betrekking tot het 
realiseren van wederkerigheid wat de 
openstelling van de aanbestedingsmarkten 
betreft. Samen met het tweede verslag 
over de toepassing van deze verordening, 
dat uiterlijk zes jaar na de 
inwerkingtreding van de verordening 
moet worden ingediend, moet de 
Commissie een voorstel indienen om de 
verordening te verbeteren of de redenen 
opgeven waarom volgens haar geen 
wijzigingen in deze verordening nodig 
zijn. Als de Commissie geen voorstel 
indient, noch de redenen opgeeft waarom 
geen wijzigingen in deze verordening 
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nodig zijn, mag de verordening niet 
langer van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur een toetsingsclausule invoegen.

Amendement 9

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. De lidstaten of hun 
aanbestedende diensten mogen de 
toegang van goederen en diensten uit 
derde landen tot hun 
aanbestedingsprocedures alleen beperken 
met maatregelen waarin in deze 
verordening is voorzien.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een ‘leverancier’ is een natuurlijke of 
rechtspersoon die goederen op de markt 
aanbiedt;

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

Or. en

Motivering

Afstemming op het standpunt van het Europees Parlement in het kader van de 
onderhandelingen over de richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter b

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;

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

Or. en

Motivering

Afstemming op het standpunt van het Europees Parlement in het kader van de 
onderhandelingen over de richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) “ondernemer”: een term die zowel de 
begrippen leverancier als dienstverlener 
dekt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming op het standpunt van het Europees Parlement in het kader van de 
onderhandelingen over de richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 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 het Europees Parlement in het kader van de 
onderhandelingen over de richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een “verplichte prijstoeslag”: een Niet van toepassing op de Nederlandse 
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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.

tekst.

Or. de

Motivering

Redactionele wijziging in de Duitse versie. 

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid wordt vermoed, wanneer 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten leiden tot ernstige en 
herhaalde discriminatie van ondernemers, 
goederen en diensten uit de Unie. In deze 
gevallen onderzoekt de Commissie 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 en 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
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Amendement 16

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 
douanewetboek18.

1. De oorsprong van een goed wordt 
vastgesteld overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. xxxx/yyyy van het Europees 
Parlement en de Raad van … tot 
vaststelling van het douanewetboek van de 
Unie1x.

__________________ __________________
18 PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. 1 x 2012/0027(COD).

Or. en

Motivering

Aan het voorstel voor een verordening tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie 
(herschikking) (2012/0027(COD)) wordt momenteel de laatste hand gelegd; met deze 
verordening worden Verordening (EG) nr. 450/2008 (gemoderniseerd douanewetboek) en 
Verordening (EG) nr.  2913/1992 ingetrokken en vervangen.  Het voorstel moet in september 
in de plenaire vergadering worden goedgekeurd en de verordening moet op 1 november 2013 
in werking treden.

Amendement 17

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
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Motivering

Afstemming op het standpunt van het Europees Parlement in het kader van de 
onderhandelingen over de richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goederen of diensten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 732/2008 vermelde minst 
ontwikkelde landen, worden behandeld als 
onder internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten.

Goederen of diensten die van oorsprong 
zijn uit de in bijlage IV bij Verordening 
(EU) nr. 978/2012 vermelde minst 
ontwikkelde landen of uit 
ontwikkelingslanden die kwetsbaar 
worden geacht als gevolg van 
onvoldoende diversificatie en integratie in 
het internationale handelssysteem, zoals 
bepaald in bijlage VII bij Verordening 
(EU) nr. 978/2012, worden behandeld als 
onder internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur de minst ontwikkelde landen en de potentiële 
begunstigde landen van het SAP+ buiten het toepassingsgebied van de verordening houden.

Amendement 19

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 

1. Als de Commissie een extern onderzoek 
van aanbestedingen overeenkomstig 
artikel 8 instelt, beoordeelt zij, op verzoek 
van aanbestedende diensten en na 
bekendmaking van de aankondiging in 
het Publicatieblad van de Europese Unie,
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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.

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

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur zorgen voor een nauwer verband tussen de procedures 
van artikel 6 en artikel 8.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) indien van toepassing, alle andere 
informatie die de Commissie nuttig acht.

Or. en

Amendement 21

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 

Deze informatie wordt verstrekt binnen 
acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de 
eerste kalenderdag volgend op de datum 
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aanbestedende dienst het verzoek om 
aanvullende informatie 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.

waarop de aanbestedende dienst het 
verzoek om aanvullende informatie 
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

Motivering

De rapporteur wil ervoor zorgen dat in het voorstel consequent gebruik wordt gemaakt van 
de term “kalenderdag”, in plaats van afwisselend “dag”, “kalenderdag” en “werkdag”.

Amendement 22

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.

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 een 
maand, te rekenen vanaf de eerste
kalenderdag 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 een maand, 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 een maand
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.
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Or. en

Motivering

De rapporteur wil ervoor zorgen dat in het voorstel consequent gebruik wordt gemaakt van 
de term “kalenderdag”, in plaats van afwisselend “dag”, “kalenderdag” en “werkdag”. 
Daarnaast wil de rapporteur in het hele voorstel de procedures verkorten, om te zorgen voor 
snellere bescherming.

Amendement 23

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. en

Motivering

Dit lid wordt vervangen door het nieuwe punt e bis) van artikel 2, punt 2.

Amendement 24

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 
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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

Motivering

Dit lid wordt vervangen door het nieuwe punt e bis) van artikel 2, punt 2.

Amendement 25

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.

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 onderhandelingen met de Unie is 
aangegaan als bedoeld in artikel 9, lid 4.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie dit in het 1. De Commissie kan te allen tijde op 
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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.

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.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde onderzoek wordt 
gevoerd op basis van de in artikel 6 
vastgestelde criteria.

Schrappen

Or. en

Amendement 28

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.
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Or. en

Motivering

De rapporteur wil in het hele voorstel de procedures verkorten, om te zorgen voor snellere 
bescherming.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de remediërende/correctieve 
maatregelen door het betrokken derde land 
worden ingetrokken of opgeschort of niet 
naar behoren ten uitvoer worden gelegd,
kan de Commissie:

Wanneer de remediërende/correctieve 
maatregelen door het betrokken derde land 
worden ingetrokken of opgeschort of niet 
naar behoren ten uitvoer worden gelegd,
treedt de Commissie op overeenkomstig 
artikel 10 en neemt zij 
uitvoeringshandelingen aan om de 
toegang van goederen en diensten uit het 
derde land te beperken.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur een aanslepende raadplegingsprocedure voorkomen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 3 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de besprekingen met het betrokken 
derde land hervatten of opnieuw openen, 
en/of

Schrappen

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur een aanslepende raadplegingsprocedure voorkomen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 3 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) overeenkomstig artikel 10 optreden en 
uitvoeringshandelingen aannemen tot 
beperking van de toegang van goederen 
en diensten uit het derde land.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur een aanslepende raadplegingsprocedure voorkomen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer na de opening van 
besprekingen blijkt dat de meest geschikte 
wijze om een einde te maken aan een 
restrictieve praktijk op het gebied van 
overheidsopdrachten de sluiting van een 
internationale overeenkomst is, worden 
overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 207 en 218 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie onderhandelingen gevoerd. Indien het 
land met de Europese Unie inhoudelijke
onderhandelingen is aangegaan met 
betrekking tot markttoegang op het gebied 
van overheidsopdrachten, kan de 

4. Wanneer na de opening van 
besprekingen blijkt dat de meest geschikte 
wijze om een einde te maken aan een 
restrictieve praktijk op het gebied van 
overheidsopdrachten de sluiting van een 
internationale overeenkomst is, worden 
overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 207 en 218 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie onderhandelingen gevoerd. Indien het 
land met de Europese Unie 
onderhandelingen is aangegaan met 
betrekking tot markttoegang op het gebied 
van overheidsopdrachten, kan de 
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Commissie een uitvoeringshandeling 
aannemen waarbij wordt bepaald dat 
goederen en diensten uit dat land niet van 
de gunning van overheidsopdrachten 
kunnen worden uitgesloten overeenkomstig 
artikel 6.

Commissie een uitvoeringshandeling 
aannemen waarbij wordt bepaald dat 
goederen en diensten uit dat land niet van 
de gunning van overheidsopdrachten 
kunnen worden uitgesloten overeenkomstig 
artikel 6.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ingeval de besprekingen met het derde 
land niet tot bevredigende resultaten leiden 
binnen een termijn van 15 maanden vanaf 
de dag waarop de besprekingen met het 
derde land zijn aangevangen, beëindigt de 
Commissie de besprekingen en overweegt 
zij overeenkomstig artikel 10 op te treden 
door middel van uitvoeringshandelingen 
tot beperking van de toegang van goederen 
en diensten uit het derde land.

6. Ingeval de besprekingen met het derde 
land niet tot bevredigende resultaten leiden 
binnen een termijn van 12 maanden vanaf 
de kalenderdag waarop de besprekingen 
met het derde land zijn aangevangen, 
beëindigt de Commissie de besprekingen 
en overweegt zij overeenkomstig artikel 10 
op te treden door middel van 
uitvoeringshandelingen tot beperking van 
de toegang van goederen en diensten uit 
het derde land.

Or. en

Motivering

De rapporteur wil in het hele voorstel de procedures verkorten, om te zorgen voor snellere 
bescherming.

Amendement 34

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 

1. Wanneer op basis van een onderzoek 
overeenkomstig artikel 8 en na toepassing 
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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.

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, tot 
maximum vijf jaar, te beperken. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen volgens de in artikel 17, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur de verplichte uitsluiting van een aantal goederen en 
diensten uit derde landen beperken tot 5 jaar.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de op grond van artikel 9, lid 4, en 
artikel 10 genomen maatregelen in 
tussentijd niet zijn opgeschort of 
ingetrokken, lopen zij af vijf jaar na de 
inwerkingtreding ervan.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur de verplichte uitsluiting van een aantal goederen en 
diensten uit derde landen beperken tot 5 jaar.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen 
besluiten de maatregelen overeenkomstig 
artikel 10 niet toe te passen in een 
aanbestedingsprocedure indien:

1. Aanbestedende diensten kunnen de 
Commissie verzoeken de maatregelen 
overeenkomstig artikel 10 niet toe te 
passen in een aanbestedingsprocedure 
indien:

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig door het nauwere verband tussen artikel 6 en artikel 8 en de in deze 
artikelen aangebrachte wijzigingen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Als de Commissie na afloop van 15 
kalenderdagen geen besluit heeft 
genomen om dit verzoek in te willigen of 
af te wijzen, wordt het verzoek geacht 
door de Commissie te zijn afgewezen. In 
uitzonderlijke omstandigheden kan de 
genoemde tijdslimiet met ten hoogste vijf 
kalenderdagen worden verlengd. 

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig door het nauwere verband tussen artikel 6 en artikel 8 en de in deze 
artikelen aangebrachte wijzigingen.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een aanbestedende dienst 
voornemens is overeenkomstig artikel 10 
van deze verordening vastgestelde of 
overeenkomstig artikel 11 opnieuw 
ingevoerde maatregelen niet toe te passen, 
maakt hij melding van zijn voornemen in 
de aankondiging van de opdracht die hij 
overeenkomstig artikel 35 van Richtlijn 
2004/18/EG of artikel 42 van Richtlijn 
2004/17/EG bekendmaakt. Hij stelt de 
Commissie daarvan in kennis uiterlijk 
tien kalenderdagen na de bekendmaking 
van de aankondiging van opdracht.

2. Wanneer een aanbestedende dienst 
voornemens is overeenkomstig artikel 10 
van deze verordening vastgestelde of 
overeenkomstig artikel 11 opnieuw 
ingevoerde maatregelen niet toe te passen, 
maakt hij melding van zijn voornemen in 
de aankondiging van de opdracht die hij 
overeenkomstig artikel 35 van Richtlijn 
2004/18/EG of artikel 42 van Richtlijn 
2004/17/EG bekendmaakt.

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig door het nauwere verband tussen artikel 6 en artikel 8 en de in deze 
artikelen aangebrachte wijzigingen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving wordt elektronisch 
verzonden door middel van een 
standaardformulier. De Commissie neemt 
uitvoeringshandelingen aan tot vaststelling 
van de standaardformulieren voor 
aankondigingen van opdrachten en 
kennisgeving overeenkomstig de in artikel 

De Commissie neemt 
uitvoeringshandelingen aan tot vaststelling 
van de standaardformulieren voor 
aankondigingen van opdrachten 
overeenkomstig de in artikel 17, lid 3, 
bedoelde raadplegingsprocedure.
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17, lid 3, bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig door het nauwere verband tussen artikel 6 en artikel 8 en de in deze 
artikelen aangebrachte wijzigingen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kennisgeving bevat de volgende 
gegevens:

Schrappen

a) de benaming en contactgegevens van 
de aanbestedende dienst;
b) een beschrijving van het onderwerp 
van de opdracht;
c) informatie over de oorsprong van de toe 
te laten ondernemers, goederen en/of 
diensten;
d) de reden waarop het besluit om de 
restrictieve maatregelen niet toe te passen 
berust en een detailleerde rechtvaardiging 
voor het gebruik van de uitzondering;
e) voorzover van toepassing, alle andere 
informatie die de aanbestedende dienst 
nuttig acht.

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig door het nauwere verband tussen artikel 6 en artikel 8 en de in deze 
artikelen aangebrachte wijzigingen.
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de kalenderdag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het laat 
de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Motivering

De rapporteur wil ervoor zorgen dat in het voorstel consequent gebruik wordt gemaakt van 
de term “kalenderdag”, in plaats van afwisselend “dag”, “kalenderdag” en “werkdag”.

Amendement 42

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 

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 
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daartoe op verzoek de passende 
inlichtingen.

inlichtingen. Wanneer de Commissie haar 
tweede verslag indient, dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad ook een 
wetgevingsvoorstel in om de verordening 
te wijzigen of geeft zij de redenen op 
waarom volgens haar geen wijzigingen 
nodig zijn Als de Commissie deze 
verplichting niet nakomt, is de 
verordening aan het einde van het tweede 
jaar na de indiening van het tweede 
verslag niet langer van kracht.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wil de rapporteur een toetsingsclausule invoegen.
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TOELICHTING

Op 21 maart 2012 startte de Commissie het zogeheten internationale aanbestedingen-
initiatief: zij publiceerde een voorstel voor een verordening om de toegang tot de 
aanbestedingsmarkt van de EU te beperken voor derde landen die geen wederkerige toegang 
verlenen tot hun eigen markt. Bedoeling van de Commissie hiermee is te beschikken over een 
pressiemiddel in het kader van bilaterale handelsbesprekingen met derde landen over de 
openstelling van de aanbestedingsmarkten. Krachtens artikel III:8 van de Algemene 
Overeenkomst inzake tarieven en handel (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) 
en artikel XIII van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (General 
Agreement on Trade in Services, GATS) zijn overheidsopdrachten uitgesloten van de 
voornaamste multilaterale WTO-regels. Vele derde landen zijn weigerachtig om hun 
aanbestedingsmarkten überhaupt voor internationale concurrentie open te stellen of om hun 
markten verder open te stellen dan reeds het geval was. Bijgevolg krijgen ondernemers uit de 
EU bij heel wat handelspartners van de Unie te maken met restrictieve praktijken wat het 
gunnen van overheidsopdrachten betreft.

Naast de voortdurende handelsbesprekingen met de grote handelspartners (zoals de VS, 
Canada, Japan en India) en het engagement van de 15 partijen bij de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten (Government Procurement Agreement, GPA)1 –
die is herzien en wacht op goedkeuring van de Raad en het Parlement – is de voorgestelde 
verordening bedoeld als aanvulling op de permanente inspanningen van de EU om te 
verkrijgen dat de aanbestedingsmarkten in derde landen worden opengesteld voor 
ondernemingen uit de EU.

Openstelling van de aanbestedingsmarkten 

Er is sprake van een toenemend onevenwicht tussen, enerzijds, de wettelijke openheid van de 
aanbestedingsmarkten van de EU en de ambities en belangen van de EU op dit gebied en, 
anderzijds, de restrictieve praktijken van de grote handelspartners.

De aanbestedingsmarkt van de EU staat de jure grotendeels open voor internationale 
mededinging, hetgeen aangeeft dat de EU zich voor vrije handel engageert. Volgens een 
raming van de Commissie2 zijn aanbestedingen in de EU goed voor een aandeel van 15 tot 
20 % van het bbp, terwijl 85 % van de Europese markten openstaan, voor een bedrag van 352 
miljard EUR, tegenover 32 % van die van de Verenigde Staten, voor een bedrag van 178 
miljard EUR, en 28 % van de Japanse, voor een bedrag van 27 miljard EUR. Sommige 
experts stellen evenwel – zie de gedetailleerde beoordeling door het Parlement van de 
effectbeoordeling van de Commissie3 – dat de Commissie zich bij haar in het kader van de 
effectbeoordeling van het voorstel uitgevoerde berekening van de relatieve openheid van de 
aanbestedingsmarkten van de EU wellicht heeft vergist. Volgens deze experts had moet 
                                               
1 Armenië, Canada, de EU voor haar 28 lidstaten, Hongkong, IJsland, Israël, Japan, Korea, Liechtenstein, 
Noorwegen, Singapore, Zwitserland, Taiwan, de Verenigde Staten en Nederland voor Aruba.
2 Bron: Perscommuniqué van de Commissie: External public procurement initiative - Frequently Asked 
Questions, 21 maart 2012.
3 Bron: "Detailed appraisal of the impact assessment on rules concerning third countries' reciprocal access to EU 
public procurement", Directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde van het EP, juni 2013.
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worden gefocust op de de facto-openheid, die wordt gemeten aan de hand van de 
penetratiegraad. In verband hiermee zij opgemerkt dat de penetratiegraad afhangt van diverse 
factoren, zoals de omvang van de markt, taalbelemmeringen, technologie (inclusief 
specialisatie) en andere constituerende elementen van het comparatieve voordeel die een 
effect op de importpenetratie hebben, maar ook van de manier waarop buitenlandse bedrijven 
zich op de aanbestedingsmarkt van de EU begeven, namelijk via buitenlandse filialen op de 
aanbestedingsmarkten. Deze indirecte penetratie ligt in de EU relatief hoog.
In het algemeen zijn aanbestedingsmarkten voor de EU erg belangrijk in het kader van 
handelsbesprekingen met derde landen en stelt de Unie zich op dit gebied offensief op, omdat 
vele EU-bedrijven in diverse sectoren hoogst concurrerend zijn.

Het is duidelijk geworden dat vele derde landen weigerachtig zijn om hun 
aanbestedingsmarkten voor EU-bedrijven open te stellen. Daarnaast heeft de Commissie 
vastgesteld dat derde landen de laatste jaren steeds meer protectionistische maatregelen 
nemen, waardoor de toegang tot hun aanbestedingsmarkten de facto of de jure wordt beperkt. 
Het gaat onder meer om protectionistische voorschriften als verplichte technologieoverdracht 
als voorwaarde voor de gunning van overheidsopdrachten of vereisten met betrekking tot 
lokale inhoud.

Tot dusver is de EU er slechts in beperkte mate in geslaagd om via handelsovereenkomsten 
openstelling van de aanbestedingsmarkten te verkrijgen. De GPA is slechts ondertekend door 
een klein aantal landen – grote opkomende economieën als India, Brazilië en China hebben 
klaarblijkelijk geen zin om zich in de nabije toekomst bij de GPA aan te sluiten. Ondanks de 
herziening van de GPA omdat de overeenkomst nog steeds diverse uitzonderingen en geldt zij 
niet systematisch voor alle bestuursniveaus. Ook bilaterale vrijhandelsakkoorden van de EU 
met derde landen bevatten vaak uitzonderingen op de toegang voor Europese bedrijven tot de 
aanbestedingsmarkten. Gezien het feit dat de aanbestedingsmarkten van de EU grotendeels 
openstaan voor buitenlandse gegadigden, is het voor de Commissie moeilijk gebleken om van 
derde landen in het kader van handelsbesprekingen een engagement op dit gebied te 
verkrijgen.

Een kwestie die optreden op EU-niveau vereist?

De mogelijkheid de markttoegang te beperken voor d e r d e  landen die geen 
handelsbesprekingen met de EU voeren, is bedoeld om in het kader van handelsbesprekingen 
met de rde  landen te zorgen voor een pressiemiddel, om openstelling van de 
aanbestedingsmarkten van deze landen te verkrijgen. Dit kan met volledige naleving van de 
WTO-regels, aangezien aanbestedingen niet onder de multilaterale overeenkomsten van de 
WTO vallen. De Commissie is van mening dat, als de EU de mogelijkheid krijgt haar 
aanbestedingsmarkten tijdelijk en gedeeltelijk te sluiten voor bedrijven uit derde landen die 
restrictieve maatregelen op het gebied van aanbestedingen nemen, dit een stimulans is voor 
derde landen om over deze kwestie onderhandelingen met de EU te starten.

Toegang tot de aanbestedingsmarkten voor bedrijven uit derde landen valt onder het 
gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU, dat behoort tot de exclusieve bevoegdheid van 
de Unie. Momenteel zijn er maar twee specifieke gevallen waar de EU de markttoegang heeft 
beperkt door de lidstaten (of hun aanbestedende diensten) de mogelijkheid te verlenen 
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inschrijvingen uit derde landen af te wijzen: in de sector van de nutsvoorzieningen 
(bijvoorbeeld telecommunicatie, postdiensten, water, energie) is in Richtlijn 2004/17/EG 
voorzien in de mogelijkheid voor aanbestedende diensten om buitenlandse goederen die niet 
onder internationale verbintenissen van de Unie vallen, uit de aanbestedingsprocedure te 
weren of de voorkeur te geven aan Europese inschrijvingen en  inschrijvingen die onder 
internationale verbintenissen van de Unie vallen, in geval van gelijkwaardige offertes. Op het 
gebied van defensie behoort het luidens een overweging in de richtlijn betreffende 
overheidsopdrachten op defensiegebied (Richtlijn 2009/81/EG) toe aan de lidstaten om te 
besluiten of hun aanbestedende diensten inschrijvingen uit derde landen mogen aanvaarden of 
niet.

Bedrijven uit derde landen die aanzienlijke restricties of voorwaarden voor toegang tot hun 
aanbestedingsmarkten handhaven en dus geen wederkerige toegang verlenen, dienen steeds 
vaker offertes in het kader van Europese aanbestedingsprocedures in. Deze situatie heeft 
sommige lidstaten ertoe gebracht unilateraal maatregelen te nemen om de toegang te beperken 
voor bedrijven uit derde landen waarmee de EU geen verbintenissen inzake markttoegang 
heeft gesloten. Nationale of regionale maatregelen om de toegang tot de 
aanbestedingsmarkten te beperken voor bedrijven uit de rde  landen dreigen het 
uniformiteitsprincipe van het gemeenschappelijk handelsbeleid te ondermijnen en zijn strijdig 
met de exclusieve bevoegdheid waarover de Unie overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e), 
van het VWEU op dit gebied beschikt.

Voorts is de EU het eens over de formulering, in het kader van een aantal handelsakkoorden, 
van een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van derde landen inzake markttoegang. De 
Commissie stelt dat dit voorbehoud ter wille van de juridische duidelijkheid en de 
transparantie moeten worden verankerd in de EU-wetgeving. Eventuele beperkingen moeten 
duidelijk door de aanbestedende diensten worden aangegeven en moeten door de Commissie 
worden goedgekeurd, ter wille van de uniformiteit van het gemeenschappelijk handelsbeleid 
en de toepassing hiervan. Het instrument biedt een rechtsgrond voor de goedkeuring van 
uitvoeringshandelingen om de bedoelde marktrestricties om te zetten, zodat de transparantie 
van de aanbestedingsmarkten toeneemt.

Verbetering van de voorgestelde verordening

Het voorstel is gezamenlijk ingediend door de commissarissen Barnier en De Gucht, die 
beiden hebben verklaard er ten zeerste van overtuigd te zijn dat de Unie met dit instrument 
moet worden uitgerust.

De reacties in de Raad waren evenwel gemengd: een groep lidstaten steunde het voorstel en 
een even grote groep was zich niet bewust van de noodzaak om op te treden en verwierp de 
idee, omdat het instrument voor de landen in kwestie een protectionistische maatregel is, die 
negatieve gevolgen kan hebben voor de wereldhandel (met name door mogelijke 
represaillemaatregelen van machtige derde landen). De Raad slaagt er jammer genoeg niet in 
deze patstelling te doorbreken en over te gaan tot een bespreking van de inhoud van het 
voorstel. De rapporteur wil graag een aantal amendementen voorstellen dat kan helpen de 
kloof tussen hevige tegenstanders en overtuigde voorstanders van het voorstel te dichten. 

Effectbeoordeling en toetsing van het instrument: volgens de rapporteur is geen behoorlijk 
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antwoord gegeven op de vraag of de verordening zal bijdragen tot een verdere opentelling van 
de aanbestedingsmarkten dan wel een protectionistisch instrument zal zijn. De verordening 
om die reden in haar geheel verwerpen zou evenwel ook bedenkelijk zijn. Daarom stelt de 
rapporteur voor een toetsingsclausule op te nemen, om de Commissie te verplichten de impact 
van de verordening te bekijken, als deze eenmaal in werking is getreden en een aantal jaren is 
toegepast, en haar naar behoefte aan te passen. Om dezelfde reden stelt de rapporteur voor de 
toepassing van eventuele restrictieve maatregelen die via een uitvoeringshandeling zijn 
genomen, te beperken tot maximum 5 jaar (als in de richtlijn betreffende overheidsopdrachten 
op defensiegebied), om te voorkomen dat de maatregelen resulteren in een permanente 
sluiting van de markt.

Bescherming van het principe van uniformiteit van het gemeenschappelijk handelsbeleid: 
zoals hierboven vermeld is in de artikelen 58 en 59 van Richtlijn 2004/17/EG voorzien in de 
mogelijkheid om leveranciers van bepaalde goederen en diensten uit derde landen van 
aanbestedingen uit te sluiten. Deze artikelen kunnen buiten werking worden gesteld, zodra de 
verordening in werking treedt. Daarnaast zijn er in diverse lidstaten nationale en/of regionale 
voorzieningen.  Om verstoring van de interne markt te voorkomen en er tegelijk voor te 
zorgen dat in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid op doeltreffende wijze druk 
kan worden uitgeoefend, moet in de verordening duidelijk worden gesteld dat de lidstaten of 
hun aanbestedende diensten de toegang van goederen en diensten uit derde landen alleen maar 
kunnen beperken met de middelen waarin is voorzien in de onderhavige verordening.

Voorkomen van een fragmentering van de interne markt: het risico bestaat dat het door de 
Commissie voorgestelde artikel 6 leidt tot een fragmentering van de interne markt, als een 
aanbestedende dienst in één lidstaat kan verzoeken een bepaalde buitenlandse inschrijver op 
basis van dit artikel uit te sluiten, terwijl dezelfde inschrijver voor een soortgelijk project met 
andere bedrijven in een andere lidstaat mag meedingen. Daarom moet duidelijk worden 
gemaakt dat aanbestedende diensten alleen kunnen optreden en maatregelen vragen om de 
toegang tot hun aanbestedingsmarkten voor bepaalde derde landen te beperken, als de 
Commissie heeft besloten een onderzoek te starten over het gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid vanwege het derde land in kwestie. Om dezelfde reden mogen aanbestedende 
diensten niet de mogelijkheid hebben om zonder toezicht van de Commissie gebruik te maken 
van de uitzonderingen waarin is voorzien in artikel 13, om de door de Unie genomen 
maatregelen niet toe te passen. Er is een mechanisme nodig om de Commissie in staat te 
stellen een aanbestedende dienst te beletten te verwijzen naar een uitzondering, als hiervoor 
geen gegronde reden bestaat.

Voorkomen van schade voor de ontwikkelingslanden: het risico bestaat dat 
ontwikkelingslanden onbedoeld het slachtoffer van dit instrument worden, aangezien 
sommige ontwikkelingslanden, door hun economische situatie, nog niet in een positie 
verkeren om hun aanbestedingsmarkten open te stellen. In het voorstel worden de minst 
ontwikkelde landen al buiten het toepassingsgebied van de verordening gelaten. De rapporteur 
stelt voor de groep ontwikkelingslanden die niet onder het instrument vallen, uit te breiden. 
Ter wille van de coherentie met het handelsbeleid van de EU als geheel, moet de bestaande 
EU-handelswetgeving als referentie voor de vormgeving van de handelsbetrekkingen van de 
EU met de landen in kwestie dienen. Hiervoor biedt de SAP-verordening een algemeen en 
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genuanceerd kader1. Aangezien het strijdig zou zijn met de doelstelling van het voorstel om 
alle landen buiten het toepassingsgebied van de verordening te laten die (nog) niet beschikken 
over een ontwikkelde economie, is verdere differentiatie nodig: ontwikkelingslanden die 
kwetsbaar worden geacht als gevolg van onvoldoende diversificatie en integratie in het 
internationale handelssysteem, moeten ook buiten het toepassingsgebied van het instrument 
worden gelaten.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 978/2012 van de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van 
algemene tariefpreferenties.


