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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0428/2009, ingediend door Bogdan Ghibea en Andrei Colta 
(Roemeense nationaliteit), namens SC SKY Group SARL, over problemen bij de 
toepassing van de Roemeense wet inzake het plaatsen van overheidsopdrachten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners maken bezwaar tegen de willekeurige wijze waarop de Roemeense 
noodverordening (OUG) nr. 34/2006, zoals gewijzigd en aangevuld bij OUG nr. 19/2009, 
inzake het plaatsen van overheidsopdrachten wordt uitgevoerd. Als belangrijkste problemen 
vermelden indieners de wijze waarop de regels worden uitgelegd die ertoe leidt dat 
gelijkwaardige producten worden uitgesloten, en het feit dat de wijze waarop de documentatie 
is geformuleerd het de aanbestedende diensten mogelijk maakt tegenover marktdeelnemers 
misbruik te maken van hun juridische status. Daarnaast doen zij melding van problemen die 
voortvloeien uit de onduidelijke bepalingen in verband met de uitvoering van OUG 34/2006, 
zoals gewijzigd bij OUG 19/2009, en stellen zich op het standpunt dat de ondoorzichtigheid 
van deze noodverordeningen in strijd is met het transparantiebeginsel zoals dat voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten in Roemenië geldt, alsmede met het beginsel van vrije 
mededinging.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Indiener vertegenwoordigt een Roemeense vennootschap met als bedrijfsomschrijving “het 
importeren en verspreiden van printeraccessoires – cartridges, inktjet en laser”. Het 
verzoekschrift bevat zes punten, waaronder:
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a) Vier punten waarin wordt beweerd dat er sprake is van onregelmatigheden bij bepaalde 
Roemeense overheidsopdrachten ten aanzien van het aankopen van printeraccessoires. Deze 
beweringen hebben geen betrekking op een bepaalde markt, maar op de handelwijze van 
bepaalde aanbestedende diensten;

In dit verband dient te worden verduidelijkt dat met betrekking tot overheidsopdrachten voor 
leveringen Richtlijn 2004/18/EG1 uitsluitend van toepassing is op opdrachten waarvan de 
geraamde waarde groter is dan de in artikel 7 genoemde drempelbedragen (hierna te noemen 
“toepassingsdrempels”), te weten 133 000 euro voor opdrachten geplaatst door centrale 
overheden, of 206 000 euro voor opdrachten geplaatst door andere aanbestedende diensten. 
Op opdrachten waarvan de waarde onder de toepassingsdrempels ligt, zijn uitsluitend de 
grondbeginselen van de verdragen (transparantie, discriminatieverbod, evenredigheid, etc.) 
van toepassing, en wel voor zover wordt aangetoond dat deze opdrachten voor de interne 
markt een bepaald grensoverschrijdend belang hebben.

Op grond van de door indiener verschafte informatie kan niet worden vastgesteld of de 
waarde van de overheidsopdrachten waarnaar hij verwijst groter is dan de 
toepassingsdrempels van Richtlijn nr. 2004/18. Niettemin verklaart de Commissie de 
onderstaande opmerkingen van toepassing op de gevallen waarin de betreffende opdrachten 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2004/18/EG zouden vallen.

b) Twee punten waarin wordt beweerd dat er in specifieke bepalingen van het Roemeense 
recht inzake overheidsopdrachten sprake is van schending van het gemeenschapsrecht.

Indiener verzoekt het Parlement vervolging in te stellen voor de hiervoor genoemde 
onregelmatigheden en aan te geven welke passende maatregelen het mogelijk maken de 
gevolgen van deze onregelmatigheden te beperken.

In onderstaande analyse van de Commissie wordt ingegaan op de zes punten die door indiener 
aan de orde zijn gesteld, waarbij steeds zowel de door indiener genoemde feiten en 
beweringen als het voorstel voor een antwoord van de Commissie worden beschreven.

In het eerste punt van het verzoekschrift geeft indiener aan dat de aanbestedende diensten bij 
overheidsopdrachten voor printeraccessoires eisen dat inschrijvers die accessoires van een 
ander merk aanbieden dan het merk van de printers die door de betreffende aanbestedende 
dienst worden gebruikt (de “Printers”), een verklaring van de fabrikant van de Printers 
overleggen waarin wordt aangegeven dat de door de genoemde inschrijver aangeboden 
accessoires technisch compatibel zijn met de door de aanbestedende dienst gebruikte Printers 
(hierna te noemen “Verklaring van gelijkwaardigheid”).

Indiener stelt zich op het standpunt dat de mogelijkheden van andere ondernemers om 
accessoires aan te bieden die gelijkwaardig zijn (aan die van de fabrikant van de Printers) 
serieus wordt aangetast door de hierboven genoemde handelwijze van de aanbestedende 
diensten, gezien het feit dat het zeer moeilijk is om een dergelijke Verklaring van 
gelijkwaardigheid te verkrijgen van de fabrikant van de Printers, die feitelijk de concurrentie 
vertegenwoordigt. Indiener is daarom van mening dat een dergelijke handelwijze van de 

                                               
1 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.
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aanbestedende diensten in strijd is met de bepalingen van artikel 38 van de Roemeense 
verordening OUG nr. 34/20062 (waarin de bepalingen van artikel 23, lid 8 van Richtlijn 
2004/183 worden omgezet).

De Commissie constateert dat inschrijvers, zoals blijkt uit overweging 29 van Richtlijn 
2004/18, de mogelijkheid zouden moeten hebben ieder bewijsmiddel te gebruiken om de 
gelijkwaardigheid van de producten aan te tonen aan de hand van de technische specificaties 
ervan, waarbij het natuurlijk aan de aanbestedende dienst is te beoordelen of deze 
bewijsmiddelen voldoende zijn.

In het onderhavige geval geeft indiener niet aan of de door de fabrikant van de Printers 
afgegeven Verklaring van gelijkwaardigheid het enige bewijsmiddel was dat door de 
aanbestedende diensten werd geaccepteerd voor het aantonen van de gelijkwaardigheid van de 
technische specificaties, of dat zij ook andere bewijsmiddelen toestonden (bijvoorbeeld een 
verklaring van een onafhankelijke deskundige, etc.). Overigens geeft indiener evenmin aan 
welke bewijsmiddelen voor het aantonen van de technische gelijkwaardigheid hij zou willen 
gebruiken die hem door de aanbestedende diensten zonder geldige reden zijn geweigerd.

In het tweede punt van het verzoekschrift beschrijft indiener dat de aanbestedende diensten bij 
andere overheidsopdrachten op grond van de technische specificaties uitsluitend 
printeraccessoires eisen van hetzelfde merk als het merk van de Printers van de betreffende 
aanbestedende dienst, met uitsluiting van alle gelijkwaardige accessoires (dat wil zeggen 
accessoires die technisch gezien compatibel zijn met de Printers van de aanbestedende dienst). 
Volgens de door indiener verschafte informatie onderbouwen de aanbestedende diensten deze 
uitsluiting met het feit dat zij hiertoe worden gedwongen door de oorspronkelijke fabrikant 
van de Printers vanwege productgarantie, een garantie waar geen beroep op kan worden 
gedaan wanneer de aanbestedende dienst gebruik heeft gemaakt van accessoires van andere 
merken dan het merk van de Printers (hierna te noemen “Garantie-uitsluitingsclausule”). 
Indiener stelt zich op het standpunt dat een dergelijke handelwijze eveneens van dien aard is 
dat zij in strijd is met artikel 38 van de Roemeense verordening OUG nr. 34/2006 (waarin de 
bepalingen van artikel 23, lid 8 van Richtlijn 2004/18 worden omgezet).

De Commissie constateert dat artikel 23, lid 8 van Richtlijn 2004/18 aanbestedende diensten –
in afwijking van de hoofdregel – toestaat in de technische specificaties te verwijzen naar een 
merk, een oorsprong, etc. wanneer dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is. 
Het bestaan van een Garantie-uitsluitingsclausule (die als voorwaarde wordt gesteld voor het 
goede verloop van de productgarantie) kan vooraf een dergelijke rechtvaardiging in relatie tot 
het voorwerp van de opdracht vormen.

                                               
2 Noodverordening van de Roemeense overheid nr. 34 van 19 april 2006 (zoals gewijzigd en aangevuld) inzake de 

procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten en het gunnen van concessieovereenkomsten voor werken en voor 
diensten.

3 Artikel 23, lid 8 van Richtlijn 2004/18 luidt als volgt: “Behalve indien dit door het voorwerp van de opdracht 
gerechtvaardigd is, mag in de technische specificaties geen melding worden gemaakt van een bepaald fabrikaat of een 
bepaalde herkomst of van een bijzondere werkwijze, noch mogen deze een verwijzing bevatten naar een merk, een octrooi 
of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten 
worden bevoordeeld of geëlimineerd. Deze vermelding of verwijzing is bij wijze van uitzondering toegestaan wanneer een 
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing 
van de leden 3 en 4; deze vermelding of verwijzing moet vergezeld gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.”
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In het derde punt van het verzoekschrift beschrijft indiener dat de aanbestedende diensten bij 
bepaalde overheidsopdrachten bij de technische specificaties eisen dat de producten zijn 
gelabeld met een gegraveerde productcode, met uitsluiting van iedere andere vorm van 
etikettering (zoals een zelfklevend etiket of een stempel). Indiener stelt zich op het standpunt 
dat deze eis niet gerechtvaardigd is op grond van de Roemeense bepalingen van het 
consumentenrecht en dat er evenmin een andere wettige rechtvaardiging is. Om deze redenen 
beweert indiener dat er sprake is van schending van artikel 35 van OUG nr. 34/2006 (waarin 
de bepalingen van artikel 23 van Richtlijn 2004/18 worden omgezet). 

De Commissie verduidelijkt dat in artikel 23, lid 2 van Richtlijn 2004/18 is bepaald dat de 
technische specificaties (waaronder de vormen van etikettering4) “de inschrijvers gelijke 
toegang moeten bieden en niet tot gevolg mogen hebben dat ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging worden 
geschapen”.

De verwijzing in de technische specificaties van een opdracht naar een bepaalde vorm van 
etikettering, met uitsluiting van iedere andere vorm, kan uitsluitend in strijd zijn met de 
bepalingen van artikel 23, lid 2 voor zover de uitsluiting van andere vormen van etikettering 
op geen enkele wijze gerechtvaardigd is. De door indiener verschafte informatie is 
onvoldoende om te concluderen dat de door hem aangevoerde uitsluiting van andere vormen 
van etikettering een ongerechtvaardigde belemmering is in de zin van het hierboven 
geciteerde artikel 23, lid 2.

In het vierde punt van het verzoekschrift maakt indiener bezwaar tegen de handelwijze van 
bepaalde Roemeense aanbestedende diensten die procedures opstellen voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten met een te breed onderwerp (door bijvoorbeeld bij één enkele partij te 
verzoeken dat er gezondheidsproducten en bureauartikelen zijn), wat volgens indiener van 
dien aard is dat het in strijd is met de belangen van ondernemingen in het midden- en 
kleinbedrijf met een  zeer gespecialiseerde bedrijfsactiviteit, die niet in staat zijn een zo breed 
assortiment aan te bieden.

De Commissie is van mening dat deze handelwijze geen schending kan vormen van het 
Europese recht inzake overheidsopdrachten, dat aan een aanbestedende dienst geen 
verplichtingen oplegt ten aanzien van de diversiteit van de bedrijfsactiviteit. Bovendien kan 
het door indiener genoemde probleem vrij gemakkelijk vermeden worden, nu Richtlijn 
2004/18 iedere kandidaat de mogelijkheid biedt (a) zich te verenigen met andere ondernemers 
om een gezamenlijk bod in te dienen (door een combinatie te vormen met of zonder 
rechtspersoonlijkheid) (artikel 4, lid 2 en 48, lid 4 van Richtlijn 2004/18) of (b) zich te 
beroepen op de deskundigheid van een andere ondernemer, op voorwaarde dat deze zich ertoe 
verplicht zijn middelen voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking te stellen van de 
betreffende kandidaat (art. 48, lid 3 van Richtlijn 2004/18). 

In het vijfde punt van het verzoekschrift formuleert indiener kritiekpunten ten aanzien van de 
bepalingen van OUG nr. 34/2006, waarin voor overheidsopdrachten waarbij sprake is van 
rechtstreekse gunning geen publicatie van de aankondiging van overheidsopdrachten wordt 
vereist bij een waarde die lager is dan de drempel die in de Roemeense wetgeving is 
vastgesteld voor rechtstreekse gunningen. Bovendien spreekt indiener zijn ongerustheid uit 
                                               
4 Zoals blijkt uit de bepalingen van bijlage VI van Richtlijn 2004/18.
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over het feit dat in Roemenië ten gevolge van de wijziging van artikel 19 van OUG 34/2006 
middels verordening OUG 19/20095 deze drempel recentelijk verhoogd is van 5 000 euro naar 
15 000 euro.

Ten aanzien van dit onderwerp wil de Commissie allereerst benoemen dat het Europese recht 
inzake overheidsopdrachten zich niet verzet tegen een rechtstreekse gunning door 
aanbestedende diensten van overheidsopdrachten met een zeer lage waarde (zoals die welke is 
bedoeld met het nieuwe artikel 19 van OUG 34/2006). Voor dergelijke overheidsopdrachten 
mag in overweging worden genomen dat zij niet van belang zijn voor de interne markt. 
Bovendien vereist het Europese recht inzake overheidsopdrachten geen publicatie van de 
aankondiging van overheidsopdrachten voor overheidsopdrachten waarbij sprake kan zijn van 
rechtstreekse gunning, omdat voor rechtstreekse gunning per definitie geen oproep tot 
mededinging vereist is. 

In het zesde en laatste punt van het verzoekschrift formuleert indiener kritiekpunten ten 
aanzien van de recente invoering in Roemenië (uit hoofde van artikel 28717 van OUG 
34/2006, ingevoerd ten gevolge van de vaststelling van de wijzigende verordening OUG
19/2009 van 12 maart 2009) van een zegelrecht van 2% (zonder een plafond) van de waarde 
van de aanvraag/de opdracht, waarvan de betaling een voorwaarde vormt voor de 
ontvankelijkheid van welke vermogensrechtelijke rechtsvordering op het gebied van 
overheidsopdrachten dan ook.

In dit opzicht wenst de Commissie te verduidelijken dat artikel 28717 van OUG 34/2006, waar 
indiener naar verwijst, recentelijk substantieel is gewijzigd bij verordening OUG 72/20096

van 17 juni 2009. Teneinde de toegang tot de rechter te vergemakkelijken is het bedrag van 
het zegelrecht substantieel verlaagd, waarbij de nieuwe tekst van artikel 28717 voorziet in een 
gradueel en geproportioneerd zegelrecht, waarvan de maximale waarde in geen geval hoger 
mag zijn dan 2 200 lei (ongeveer 500 euro)7.

Op grond van de door indiener verstrekte informatie is het niet mogelijk een schending van 
het Europese recht inzake overheidsopdrachten vast te stellen. Dientengevolge stelt de 
Commissie zich op het standpunt dat het op basis van de informatie waarover zij op dit 
moment beschikt niet gerechtvaardigd is stappen te ondernemen tegen de nationale 
overheden.

                                               
5 Noodverordening van de Roemeense overheid nr. 19 van 7 maart 2009 inzake bepaalde maatregelen met betrekking tot 

overheidsopdrachten.
6 Noodverordening van de Roemeense overheid nr. 72 van 17 juli 200 9 ter wijziging en aanvulling van OUG 34/2006.
7 De tekst van het nieuwe artikel 28717 is beschikbaar op het volgende adres:

http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/OUG%20nr.34-
2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf.


