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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Standpunt van de rapporteur voor advies

1.1. Algemeen

Tijdens de onderhandelingen over de herziening van de WTO-overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten en in het kader van de onderhandelingen over de vrijhandel, heeft de EU 
steeds een lans gebroken voor het openstellen van de internationale aanbestedingsmarkt op 
grond van de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en reciprociteit1. De meeste 
derde landen zijn echter nog ver verwijderd van de openheid die de Europese Unie aan de dag 
legt. Geheel in tegendeel: onder druk van de aanzwellende crisis heeft tal van landen 
protectionistische maatregelen genomen die er feitelijk op gericht zijn hun nationale
aanbestedingsmarkt af te grendelen voor buitenlandse inschrijvers2.

De asymmetrie die de Commissie opmerkt op de aanbestedingsmarkt kost de Europese 
ondernemingen om en bij de 12 miljard euro, uitgerekend in de sectoren waar zij marktleiders 
zijn3. Gelijke toegang voor de ondernemingen van de EU tot de internationale 
aanbestedingsmarkten zou daarentegen ongeveer 180 000 arbeidsplaatsen kunnen opleveren.

De rapporteur voor advies stemt dan ook in met het algemene streefdoel van het voorstel om 
de onderhandelingspositie van de EU te versterken waar het gaat om de toegang van Europese 
goederen en diensten tot de markten van derde landen. Zowel de Europese Raad4 als het 
Europees Parlement5 heeft herhaaldelijk het belang van het wederkerigheidsbeginsel in de 
verf gezet.

1.2. Belangrijkste wijzigingen

                                               
1 Voor meer informatie, zie: Europees Parlement, DG Expo (2012): Public procurement in international trade, 
blz. 10-11.
2 Zo heeft China een "buy local"-beding opgenomen in artikel 10 van de wet "overheidsopdrachten" van 2003.
Dit protectionistische beleid is door de regering in Beijing naderhand nog op de spits gedreven door de 
uitvaardiging van twee decreten die de toegang van buitenlandse goederen in het kader van overheidsopdrachten 
beperken. De Verenigde Staten hebben met de "American Recovery and Reinvestment Act" hun 
protectionistische maatregelen, die een 70-tal jaar geleden waren ingevoerd naar aanleiding van de "great 
depression", nog versterkt met "Buy American"-bepalingen. De Braziliaanse regering van haar kant heeft de wet 
"overheidsopdrachten" van 2010 gewijzigd door te voorzien in het recht van de aanbestedende diensten om 25% 
te reserveren voor goederen en diensten die geheel of gedeeltelijk in Brazilië zelf geproduceerd zijn. Zie:
Europees Parlement, DG Expo (2012): Public procurement in international trade, blz. 22-30. Zie ook: Europese 
Commissie (2012): Evaluatie van de impact van de verordening in kwestie, blz. 10-14.
3 In het bijzonder de sectoren van het spoorwegmateriaal en de bouw. Zie de effectbeoordeling van de 
Commissie.  SWD(2012) 57 def.
4 Zie conclusies van de Europese Raad van 16 september 2010 en 29 juni 2012.
5 Zie resolutie van het Europees Parlement van 4 mei 2011 over toegang op gelijke voorwaarden tot de markten 
voor overheidsopdrachten in de EU en derde landen en over de herziening van het rechtskader voor 
overheidsopdrachten alsook concessieovereenkomsten 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//NL).
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Om te zorgen voor een eenvormige en coherente toepassing van de regelgeving, acht de 
rapporteur voor advies het wenselijk dat een aantal bepalingen strenger worden gemaakt en 
dat de inhoud van de tekst wordt vereenvoudigd om misverstanden te vermijden.

De meest ingrijpende wijzigingen die in het ontwerpadvies worden voorgesteld hebben 
betrekking op de behandeling van niet onder internationale verbintenissen vallende goederen 
en diensten (artikel 6 van het voorstel voor een verordening). In dat verband is de rapporteur 
voor advies van oordeel dat enerzijds de procedures gestroomlijnd moeten worden en, 
anderzijds, de werkingssfeer, die nu beperkt is tot contracten boven de vastgestelde 
drempelwaarde, moet worden uitgebreid.

De rapporteur voor advies stelt voor de procedure in twee op te splitsen, naar gelang van de 
toepasselijke drempel:

 een eerste procedure, waarbij de aanbestedende diensten de mogelijkheid hebben om 
inschrijvingen die goederen of diensten afkomstig uit derde landen bevatten, uit te 
sluiten van de aanbestedingsprocedures indien 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 vormen1.

 een tweede procedure, met betrekking tot contracten met een geschatte waarde van 
5 000 000 EUR of meer, waarbij de Commissie het voorstel tot uitsluiting van 
inschrijvers uit derde landen door de aanbestedende diensten beoordeelt en haar 
toestemming hiervoor verleent.

Wat echter de behandeling van abnormaal lage inschrijvingen betreft, betreurt de rapporteur 
voor advies dat de Commissie geen specifieke en ambitieuze maatregelen voorstelt, zoals het 
Parlement had gevraagd2. De rapporteur voor advies acht het dan ook noodzakelijk dat erin 
wordt voorzien dat de aanbestedende diensten die het voornemen hebben een abnormaal lage 
inschrijving te aanvaarden, verplicht zijn de andere inschrijvers hierover te informeren.

Naast de eerder genoemde wijzigingen, wordt ook voorgesteld de bepalingen strenger, 
automatisch en sneller te maken. Het betreft in het bijzonder de mogelijkheid om 
besprekingen aan te gaan met derde landen (art. 9) en de mogelijkheid voor de Commissie om 
restrictieve maatregelen te nemen (art. 10). In dat verband is de rapporteur voor advies van 
mening dat van eventuele uitsluiting van inschrijvers uit derde landen slechts mag worden 
afgezien nadat het derde land in kwestie zijn eigen aanbestedingsmarkt heeft verruimd en 
geopend voor inschrijvers uit de EU. Tegelijk is het wenselijk dat de tijdelijke restrictieve 
maatregelen van de Commissie automatisch in werking treden3  indien de Commissie op basis 

                                               
1 In dat geval beoordeelt de Commissie de uitsluiting en indien zij niet akkoord gaat met de keuze van de 
bevoegde nationale overheid, maakt zij binnen drie weken haar afwijkende mening bekend.
2 Zie paragraaf 4 van de resolutie van het Europees Parlement van 4 mei 2011 over toegang op gelijke 
voorwaarden tot de markten voor overheidsopdrachten in de EU en derde landen en over de herziening van het 
rechtskader voor overheidsopdrachten alsook concessieovereenkomsten: "verzoekt de Commissie (...) om een 
inventarisatie van de problemen die samenhangen met extreem lage inschrijvingen en passende oplossingen 
voor te stellen".
3 Ter wille van de juridische coherentie acht de rapporteur voor advies het wenselijk dat het automatische 
karakter ook moet gelden voor de intrekking en de opschorting van restrictieve maatregelen, die slechts mogen 
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van een onderzoek en na overleg met het derde land in kwestie heeft vastgesteld dat er sprake 
is van gebrek aan wezenlijke wederkerigheid tussen de Unie en het derde land bij de 
openstelling van de aanbestedingsmarkt.

Tot slot acht de rapporteur voor advies het opportuun dat het aantal uitzonderingen uit hoofde 
van artikel 13 wordt beperkt om eventuele verkeerde interpretaties te voorkomen. Daarom 
wordt in een amendement voorgesteld de mogelijkheid voor aanbestedende diensten om de 
restrictieve maatregelen van artikel 10 niet toe te passen indien deze zouden leiden tot een 
onevenredige stijging van de prijzen of kosten van de opdracht, te schrappen. In lijn met de 
opmerkingen in verband met de abnormaal lage inschrijvingen, is de rapporteur voor advies 
ook hier van mening dat kwaliteit en duurzaamheid een legitieme prijs hebben.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Krachtens artikel 206 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) levert de Unie door de 
oprichting van een douane-unie in het 
gemeenschappelijk belang een bijdrage tot 
een harmonische ontwikkeling van de 
wereldhandel, de geleidelijke afschaffing 
van de beperkingen voor het internationale 
handelsverkeer en voor buitenlandse 
directe investeringen, en de vermindering 
van de douane- en andere belemmeringen.

(2) Krachtens artikel 206 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) levert de Unie door de 
oprichting van een douane-unie in het 
gemeenschappelijk belang een bijdrage tot 
een harmonische ontwikkeling van de 
wereldhandel, de geleidelijke afschaffing 
van de beperkingen voor het internationale 
handelsverkeer en voor buitenlandse 
directe investeringen, en de vermindering 
van de douane- en andere belemmeringen. 
Hierbij laat de Unie zich overeenkomstig 
artikel 32 VWEU leiden door de noodzaak 
om de handelsbetrekkingen tussen de 
lidstaten en de derde landen te 
bevorderen.

                                                                                                                                                  
worden opgeheven nadat de Commissie heeft vastgesteld dat er geen redenen meer bestaan om die maatregelen 
in stand te houden (gebrek aan wezenlijke wederkerigheid).
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Amendement 2
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, in een geest van 
wederkerigheid, transparantie, gelijke 
behandeling en wederzijds voordeel.

Amendement 3
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 aanbestedingsmarkten voor 
internationale concurrentie open te stellen 
of om hun markten verder open te stellen 
dan reeds het geval was. Deze 
weigerachtige houding is nog verscherpt 
als gevolg van de huidige economische 
crisis, die tal van derde landen ertoe heeft 
aangezet een protectionistisch beleid te 
gaan voeren en hun eigen markt te 
beschermen ten nadele van buitenlandse 
ondernemingen.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Als gevolg van de sluiting van de 
markten van derde landen krijgen de 
ondernemers uit de Unie bij heel wat 
handelspartners van de Unie te maken 
met restrictieve praktijken in het gunnen 
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van overheidsopdrachten. Deze 
restrictieve praktijken veroorzaken een 
aanzienlijk verlies aan commerciële 
kansen, in het bijzonder in de sectoren 
van het spoorwegmateriaal, de bouw, de 
textiel en de geavanceerde technologie.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en Richtlijn 
2004/18/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten bevatten 
slechts enkele bepalingen die betrekking 
hebben op de externe dimensie van het 
aanbestedingsbeleid van de Unie, met 
name de artikelen 58 en 59 van Richtlijn 
2004/17/EG. Deze bepalingen hebben
echter een beperkt toepassingsgebied en 
worden door een gebrek aan richtsnoeren 
nauwelijks toegepast door aanbestedende 
diensten.

(7) Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en Richtlijn 
2004/18/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten bevatten 
slechts enkele bepalingen die betrekking 
hebben op de externe dimensie van het 
aanbestedingsbeleid van de Unie, met 
name de artikelen 58 en 59 van Richtlijn 
2004/17/EG. Deze bepalingen beperken 
zich echter tot aanbestedingen in de 
nutssectoren en hebben een te eng
toepassingsgebied om daadwerkelijk te 
kunnen wegen op onderhandelingen 
inzake markttoegang.

Amendement 6
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 

(8) Overeenkomstig artikel 207 VWEU 
moet de gemeenschappelijke 
handelspolitiek op het gebied van 
overheidsopdrachten gegrond worden op 
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eenvormige beginselen. eenvormige beginselen. Daarom moet de 
Unie haar onderhandelingspositie 
versterken om op grond van haar primair 
en afgeleid recht een betere toegang te 
krijgen tot de aanbestedingsmarkten van 
derde landen.

Amendement 7
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 de Richtlijnen [2004/17/EG, 
2004/18/EG en Richtlijn […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de gunning van 
concessieopdrachten ] moeten het recht 
hebben om inschrijvingen die leveringen 
en/of diensten uit derde landen bevatten 
waarbij de waarde van de niet onder 
internationale verbintenissen vallende
leveringen en diensten meer bedraagt dan 
50% van de totale waarde van de 
leveringen en diensten, uit te sluiten van 
de aanbestedingsprocedure.

Amendement 8
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 

Schrappen
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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.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de Commissie in staat te stellen 
een besluit te nemen inzake de uitsluiting 
van niet onder internationale 
verbintenissen van de Unie vallende 
goederen en diensten uit derde landen, 
moeten aanbestedende diensten hun 
voornemen om deze goederen en diensten 
uit te sluiten aan de Commissie meedelen 
door middel van een standaardformulier 
dat voldoende informatie bevat om de 
Commissie in staat te stellen haar besluit te 
nemen.

(14) Om de Commissie in staat te stellen te 
oordelen over de uitsluiting van niet onder 
internationale verbintenissen van de Unie 
vallende goederen en diensten uit derde 
landen, moeten aanbestedende diensten 
hun voornemen om deze goederen en 
diensten uit te sluiten aan de Commissie 
meedelen door middel van een 
standaardformulier dat voldoende 
informatie bevat om de Commissie in staat 
te stellen haar besluit te nemen.

Amendement 10
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 

(15) Voor opdrachten met een geraamde 
waarde van 5 000 000 EUR of meer moet 
de Commissie toestemming geven voor de 
voorgenomen uitsluiting 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 
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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.

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.

Amendement 11
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.

Schrappen

Amendement 12
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 

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

Amendement 13
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. Daarbij moet in het 
bijzonder rekening worden gehouden met 
het feit dat de Commissie overeenkomstig 
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.
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Het is van belang dat aanbestedende 
diensten toegang krijgen tot een gamma 
producten van hoge kwaliteit met een 
concurrerende prijs die aan hun 
aankoopbehoeften voldoen. Therefore 
contracting authorities/entities should be 
able to set aside measures limiting access 
of non-covered goods and services in case 
there are no Union and/or covered goods or 
services available which meet the 
requirements of the contracting 
authority/entity to safeguard essential 
public needs, for example health and public 
safety.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behandeling van onder internationale 
verbintenissen en niet onder internationale 

verbintenissen vallende goederen en 
diensten, Abnormaal lage offertes

Behandeling van onder internationale 
verbintenissen en niet onder internationale 

verbintenissen vallende goederen en 
diensten,

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behandeling van onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 

diensten

Algemene bepalingen

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.

1. 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.

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 van oorsprong uit de 
volgende categorieën derde landen worden 
behandeld als onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten:

(a) de in bijlage I van Verordening (EG) 
nr. 732/2008 vermelde minst ontwikkelde 
landen;
(b) landen die door de Wereldbank 
gedurende drie opeenvolgende jaren als 
laag-inkomensland zijn ingedeeld.
2. De lidstaten of hun aanbestedende 
diensten beperken de toegang van niet 
onder internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten tot hun 
aanbestedingsprocedures niet door andere 
maatregelen dan die waarin deze 
verordening voorziet.
3. Op niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten kan de Commissie restrictieve 
maatregelen toepassen volgens de regels 
bedoeld in de artikelen 10 en 11.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Toegangsregels voor niet onder 

internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten

Op niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten kan de Commissie restrictieve 
maatregelen toepassen:
a) op verzoek van individuele 
aanbestedende diensten volgens de regels 
bedoeld in artikel 6;
b) volgens de regels bedoeld in de 
artikelen 10 en 11.

Amendement 18
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

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

De aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvingen betreffende goederen of 
diensten afkomstig uit derde landen 
uitsluiten van de aanbestedingsprocedures 
indien de waarde van de niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten meer bedraagt dan 
50% van de totale waarde van de goederen
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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.

en diensten die de inschrijving vormen, en
dit onder de volgende voorwaarden.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – streepje 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

Amendement 21
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.

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

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. 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.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. 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.

Amendement 24
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 

Schrappen
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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.

Amendement 25
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 
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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.

Amendement 26
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.
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Amendement 27
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

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

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

Amendement 29
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 

Schrappen
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tijdelijke toegang van goederen en 
diensten van een land dat inhoudelijke 
onderhandelingen met de Unie is 
aangegaan als bedoeld in artikel 9, lid 4.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Beoordeling van de uitsluiting van 

inschrijvingen die goederen of diensten 
omvatten die niet onder internationale 

verbintenissen vallen
1. De Commissie beoordeelt het besluit 
van de aanbestedende diensten om 
inschrijvingen die goederen of diensten 
afkomstig uit derde landen bevatten, uit te 
sluiten van procedures voor de gunning 
van opdrachten in de zin van artikel 6, lid 
1.
Met het oog op deze beoordeling gaat de 
Commissie in het bijzonder na:
(a) of de aanbestedende diensten de 
criteria van artikel 6, lid 1, correct hebben 
geïnterpreteerd;
(b) of door de uitsluiting de verbintenissen 
inzake markttoegang worden geschonden 
die de Unie in haar internationale 
overeenkomsten is aangegaan.
2. Indien de Commissie de uitsluiting niet 
goedkeurt, deelt zij haar besluit mee aan 
de aanbestedende diensten uiterlijk drie 
weken na de eerste werkdag die volgt op 
de datum waarop zij de in artikel 6, lid 3, 
genoemde mededeling ontvangt.
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Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter
Toestemming tot uitsluiting van 
inschrijvingen die niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten bevatten voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 
5 000 000 EUR
De Commissie beoordeelt het besluit van 
de aanbestedende diensten om 
inschrijvingen die goederen of diensten 
afkomstig uit derde landen bevatten voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 
5 000 000 EUR, uit te sluiten van 
procedures voor de gunning van 
opdrachten in de zin van artikel 6, lid 1.
De Commissie keurt de bedoelde 
uitsluiting goed in de volgende gevallen:
(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 letter b) wordt 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid 
vermoed wanneer de restrictieve 
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maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie 
van ondernemers, goederen en diensten 
uit de EU.
De Commissie verwerpt de uitsluiting 
indien deze de verbintenissen inzake 
markttoegang schendt die de Unie in haar 
internationale overeenkomsten is 
aangegaan.
3. Bij de beoordeling van het gebrek aan 
wezenlijke wederkerigheid onderzoekt de 
Commissie:
(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.
4. De Commissie stelt een 
uitvoeringshandeling vast met betrekking 
tot de goedkeuring of de weigering 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 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 
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geen besluit tot goedkeuring of afwijzing 
van de uitsluiting heeft aangenomen, 
wordt de uitsluiting geacht te zijn 
afgewezen door de Commissie.
5. Vooraleer de Commissie een besluit 
overeenkomstig lid 4 neemt, hoort zij de 
betrokken inschrijver of inschrijvers en de 
aanbestedende diensten.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 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

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

De Commissie zal in het bijzonder 
rekening houden met de vraag of er 
overeenkomstig artikel 6 bis, lid 4, van 
deze verordening een aantal voorgenomen 
uitsluitingen zijn goedgekeurd.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het in lid 1 bedoelde onderzoek wordt 
gevoerd op basis van de in artikel 6 ter, lid 
2 en lid 3, vastgestelde criteria.

Amendement 35
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 negen maanden na 
de opening van het onderzoek voltooid.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Schrappen
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2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 met twee maanden worden 
verlengd.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.
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Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 3

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, 
moet de Commissie:

Amendement 41
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

4. Wanneer na de opening van 
besprekingen blijkt dat de meest geschikte 
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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 
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.

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 de toegang van inschrijvers uit de EU 
tot zijn nationale aanbestedingsmarkt 
aanzienlijk heeft verruimd en bevorderd, 
kan de Commissie een 
uitvoeringshandeling vaststellen waarin
wordt bepaald dat goederen en diensten uit 
dat land niet van de gunning van 
overheidsopdrachten kunnen worden 
uitgesloten overeenkomstig artikel 6.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan de besprekingen 
beëindigen indien het betrokken land 
internationale verbintenissen aangaat die 
met de Unie zijn overeengekomen in een 
van de volgende situaties:

Schrappen

(a) toetreding tot de WTO-overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten,
(b) sluiting van een bilaterale 
overeenkomst met de Unie die voorziet in 
verbintenissen inzake markttoegang op 
het gebied van overheidsopdrachten, of
(c) uitbreiding van de verbintenissen 
inzake markttoegang die het land is 
aangegaan uit hoofde van de WTO-
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
of uit hoofde van een bilaterale 
overeenkomst die in dit kader met de Unie 
is gesloten.
De besprekingen kunnen ook worden 
beëindigd wanneer de restrictieve 
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praktijken op het gebied van 
overheidsopdrachten nog steeds worden 
toegepast op het ogenblik dat deze 
verbintenissen worden aangegaan, 
voorzover voorzien is in nadere 
bepalingen met betrekking tot de 
uitdoving van deze praktijken.

Amendement 43
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 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.

Amendement 44
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 

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 ter, lid 3, stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast om de toegang 
van niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
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diensten uit een derde land tijdelijk te 
beperken. Deze uitvoeringshandelingen 
worden aangenomen volgens de in artikel 
17, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

diensten uit een derde land tijdelijk te 
beperken. Deze uitvoeringshandelingen 
worden aangenomen volgens de in artikel 
17, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intrekking of opschorting van maatregelen Verlenging, intrekking of opschorting van 
maatregelen

Motivering

Het moet mogelijk worden maatregelen te herzien.

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie van oordeel is dat 
de rechtvaardiging waarop de 
overeenkomstig artikel 9, lid 4, en artikel 
10 vastgestelde maatregelen berusten, niet 
langer van toepassing is, kan de 
Commissie een uitvoeringshandeling 
aannemen tot:

Nadat de Commissie heeft geverifieerd dat 
de rechtvaardiging waarop de 
overeenkomstig artikel 9, lid 4, en artikel 
10 vastgestelde maatregelen berusten, niet 
langer van toepassing is, neemt de 
Commissie een uitvoeringshandeling aan
tot:

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In aansluiting op haar besluit 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
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beoordeelt de Commissie de situatie in het 
betrokken derde land regelmatig en 
brengt zij jaarlijks aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
vraag of remediërende/correctieve 
maatregelen zijn genomen.

Motivering

Met deze toevoeging is het mogelijk de situatie in het derde land jaarlijks opnieuw te 
beoordelen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie van oordeel is dat de 
redenen die aan de overeenkomstig artikel 
9, lid 4, en artikel 10 vastgestelde 
maatregelen ten grondslag liggen aan het 
einde van de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
termijn nog steeds gelden, kan de 
Commissie een uitvoeringshandeling 
vaststellen ter verlenging van de 
maatregelen met een periode van 
maximaal vijf jaar, waarbij telkens na vijf 
jaar verlenging mogelijk is.

Motivering

Hiermee wordt voorzien in een procedure voor verlenging van de overeenkomstig artikel 9, 
lid 4, bedoelde maatregelen.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de toepassing van de maatregel zou 
leiden tot een onevenredige stijging van 
de prijzen of kosten van de opdracht.

Schrappen



AD\1003422NL.doc 31/32 PE510.571v02-00

NL



PE510.571v02-00 32/32 AD\1003422NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel 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

Document- en procedurenummers COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

INTA
20.4.2012

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

JURI
20.4.2012

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Raffaele Baldassarre
25.4.2012

Behandeling in de commissie 21.2.2013 29.5.2013 20.6.2013

Datum goedkeuring 17.9.2013

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

22
1
2

Bij de eindstemming aanwezige leden Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Olle Schmidt


