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BEKNOPTE MOTIVERING

In maart 2012 keurde de Europese Commissie het eerste voorstel voor een verordening goed, 
waarin voorzien werd in de oprichting van een instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IIO). Doel was de invloed van de Europese Unie in internationale 
handelsbesprekingen te versterken en aldus de markttoegang tot de aanbestedingsmarkten van 
derde landen voor Europese ondernemers te verbeteren. 

In januari 2014 nam het Europees Parlement in de plenaire vergadering amendementen op het 
voorstel aan, en het dossier werd voor verdere behandeling terugverwezen naar de bevoegde 
commissie. Het dossier werd geblokkeerd in de Raad en het Parlement nam niet deel aan 
trialoogonderhandelingen.

Op 29 januari 2016 diende de Commissie een gewijzigd voorstel in. In het gewijzigde 
voorstel waren bepaalde, voor de regels van de interne markt relevantere bepalingen 
geschrapt, met name de mogelijkheid voor afzonderlijke aanbestedende diensten om 
inschrijvingen af te wijzen (oud artikel 6). Niettemin heeft het wetgevingsvoorstel ook in het 
gecentraliseerde en door de Commissie gestuurde mechanisme een impact op het gedrag van 
de aanbestedende diensten van de EU in aanbestedingsprocedures en op de interne markt.

IMCO heeft haar advies aan INTA, dat gebaseerd is op het gewijzigde Commissievoorstel, op 
26 september 2017 goedgekeurd. INTA heeft op haar beurt het gewijzigde voorstel tijdens de 
laatste zittingsperiode besproken, maar heeft besloten de stemming in de commissie uit te 
stellen in afwachting van meer duidelijkheid rond de uitkomst van de beraadslagingen in de 
Raad.

Na jaren van stilstand is binnen de Raad uiteindelijk op 2 juni 2021 overeenstemming bereikt 
over zijn onderhandelingsmandaat. Aangezien de betrokken commissies (INTA, IMCO) na de 
EP-verkiezingen van 2019 opnieuw samengesteld werden, heeft de ten principale bevoegde 
commissie INTA besloten een nieuw ontwerpverslag op te stellen met aandacht voor de 
contextuele veranderingen in het Parlement en de Raad. Vervolgens hebben de IMCO-
coördinatoren op 22 juni 2021 besloten dat ook IMCO een nieuw advies moet opstellen.

IMCO blijft krachtens artikel 57 van het Reglement medeverantwoordelijke commissie voor 
een beperkt aantal kwesties, waaronder:

A. Exclusieve bevoegdheid voor:

- nieuw artikel 11, leden 2, 3 en 4: inzake de toepassing van prijsaanpassingen
- nieuw artikel 12, leden 2, 3 en 4: inzake uitzonderingen op prijsaanpassingen
- nieuw artikel 14, lid 3: inzake de comitéprocedure
- nieuw artikel 17: inzake de intrekking van de artikelen 85 en 86 van Richtlijn 2014/25/EU

B. Gedeelde bevoegdheid voor:

- artikel 2: definities
- nieuw artikel 9: inzake de diensten en instanties waarop de uit hoofde van artikel 8 genomen 
maatregelen betrekking hebben
- nieuw artikel 12, lid 1: inzake uitzonderingen op maatregelen tot prijsaanpassing
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- nieuw artikel 13: inzake tenuitvoerlegging
- nieuw artikel 14, lid 1: comitéprocedure
- nieuw artikel 15: inzake vertrouwelijkheid 
- nieuw artikel 16: inzake verslaglegging.

Dit advies bouwt bijgevolg voort op de adviezen die de IMCO-commissie in respectievelijk 
2013 en 2017 heeft goedgekeurd, en bevat een aantal amendementen die hieruit overgenomen 
zijn.

De rapporteur is ingenomen met de vooruitgang die in de Raad werd geboekt na zoveel jaren 
van stilstand sinds de goedkeuring van het voorstel van de Commissie voor een instrument 
voor internationale overheidsopdrachten (IIO) in 2012 en de gewijzigde versie ervan in 2016. 

De rapporteur heeft rekening gehouden met verschillende aspecten van het in de Raad 
vastgestelde onderhandelingsmandaat, met name de doelstelling om een instrument te creëren 
waarmee de EU per geval de toegang tot haar aanbestedingsmarkten kan beperken of 
uitsluiten voor ondernemers uit landen die restrictieve of discriminerende maatregelen ten 
aanzien van EU-bedrijven hanteren, en tegelijkertijd de administratieve lasten voor 
aanbestedende diensten tot een minimum te beperken. 

In het advies wordt voorgesteld de verordening te vereenvoudigen en doeltreffender te maken 
door zorgpunten weg te werken, zonder de mogelijkheid te creëren om de verordening te 
omzeilen. 

In overeenstemming met de aanpak van de Raad wordt in het advies voorgesteld om over te 
stappen van de prijsaanpassingsmaatregel naar IIO-maatregelen, waarbij drempels voor de 
uitsluiting van offertes worden ingevoerd.  Het advies steunt ook een nieuwe benadering van 
inschrijvers waardoor de nadruk gelegd kan worden op aanbestedingen in plaats van op 
goederen en diensten. 

Het goedgekeurde advies brengt een beperking aan in de in artikel 12 vermelde 
uitzonderingen en brengt de uitzonderingen ook in overeenstemming met de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten, om te voorkomen dat uitgebreid en zonder voldoende toezicht 
gebruikgemaakt wordt van de vrijstellingen. Het advies voorziet ook in een sterkere rol van 
de Commissie door deze de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken tegen een uitzondering 
die onvoldoende is gemotiveerd. 

Het voorstel van de Commissie om een lijst met aanbestedende diensten of instanties waarop 
deze verordening betrekking heeft, vast te stellen of op te stellen, wordt geacht tot 
versnippering van de interne markt te leiden en aldus de geloofwaardigheid van dit instrument 
aan te tasten.  De verordening geldt voor alle aanbestedende diensten die goederen of diensten 
boven de overeengekomen drempel aanbesteden; daarom wordt in het advies voorgesteld 
artikel 9 betreffende de betrokken autoriteiten of instanties te schrappen.

Het goedgekeurde advies stelt voor de positie van de Commissie en haar bevoegdheden in het 
besluitvormingsproces te versterken.
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Om de doeltreffendheid van deze verordening te waarborgen en potentiële inefficiënties in 
verband met IIO-maatregelen te corrigeren, wordt in het advies een clausule voorgesteld voor 
een driejaarlijkse herziening. 

Tot slot zijn uit het in 2017 goedgekeurde advies verschillende elementen overgenomen over 
de werkzaamheden op het vlak van vertrouwelijke informatie, milieubescherming of de 
veiligheidsvoorschriften.

AMENDMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gewijzigd voorstel voor een Gewijzigd voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

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

over toegang van ondernemers, goederen 
en diensten uit derde landen tot de interne 
aanbestedingsmarkt van de Unie en 
procedures tot ondersteuning van 
onderhandelingen over toegang van 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
Unie tot de aanbestedingsmarkten van 
derde landen

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie een gemeenschappelijk 
beleid en optreden bepalen en voeren en de 
samenwerking op alle gebieden van de 
internationale betrekkingen verbeteren, om 
met name de integratie van alle landen in 
de wereldeconomie te stimuleren, onder 

(1) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie een gemeenschappelijk 
beleid en optreden bepalen en voeren en de 
samenwerking op alle gebieden van de 
internationale betrekkingen verbeteren, om 
met name de integratie van alle landen in 
de wereldeconomie te stimuleren, onder 
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meer door het geleidelijk wegwerken van 
belemmeringen voor de internationale 
handel.

meer door het geleidelijk wegwerken van 
belemmeringen voor de internationale 
handel, en de duurzame ontwikkeling van 
de ontwikkelingslanden op economisch, 
sociaal en milieugebied te ondersteunen, 
met uitbanning van de armoede als 
voornaamste doel.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In het kader van de WTO en door 
middel van haar bilaterale betrekkingen is 
de Unie een pleitbezorger van een 
ambitieuze openstelling van de 
internationale aanbestedings- van de Unie 
en haar handelspartners, in een geest van 
wederkerigheid en wederzijds voordeel.

(6) In het kader van de WTO en door 
middel van haar bilaterale betrekkingen is 
de Unie een pleitbezorger van een 
ambitieuze openstelling van de 
internationale aanbestedings- van de Unie 
en haar handelspartners, in een geest van 
wederkerigheid, medewerking, 
samenwerking en wederzijds voordeel.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Vele derde landen zijn weigerachtig 
om hun aanbestedings- en 
concessiemarkten 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.

(8) Vele derde landen zijn weigerachtig 
om hun aanbestedings- en 
concessiemarkten 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 en protectionistisch 
beleid in het gunnen van 
overheidsopdrachten. Deze restrictieve 
praktijken leiden tot verlies van belangrijke 
handelsmogelijkheden en derhalve moet er 
uit hoofde van deze verordening een 
procedure komen om onevenwichtigheden 
op aanbestedingsmarkten van derde 



AD\1242055NL.docx 7/31 PE695.252v02-00

NL

landen te voorkomen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Richtlijn 2014/25/EU van het 
Europees Parlement en de Raad16 bevat 
slechts enkele bepalingen die betrekking 
hebben op de externe dimensie van het 
aanbestedingsbeleid van de Unie, met 
name de artikelen 85 en 86. Deze 
bepalingen hebben een beperkt 
toepassingsgebied en moeten worden 
vervangen.

Schrappen

_________________
16 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 
2014 betreffende het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten (PB L 94 van 28.3.2014, 
blz. 243).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter wille van de rechtszekerheid 
voor ondernemers, en aanbestedende 
diensten en aanbestedende instanties van 
de Unie en van derde landen moeten de 
internationale verbintenissen inzake 
markttoegang die de Unie ten aanzien van 
derde landen is aangegaan op het gebied 
van overheidsopdrachten en concessies, 
hun weerslag krijgen in de rechtsorde van 
de EU en moet worden gezorgd voor de 
daadwerkelijke toepassing daarvan.

(11) Ter wille van de rechtszekerheid 
voor ondernemers, consumenten, 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
instanties van de Unie en van derde landen 
moeten de internationale verbintenissen 
inzake markttoegang die de Unie ten 
aanzien van derde landen is aangegaan op 
het gebied van overheidsopdrachten en 
concessies, hun weerslag krijgen in de 
rechtsorde van de EU en moet worden 
gezorgd voor de daadwerkelijke en strikte 
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toepassing daarvan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Ter verbetering van de toegang van 
ondernemers uit de Unie tot de 
aanbestedings- en concessiemarkten van 
een aantal derde landen die door 
restrictieve en discriminerende maatregelen 
of praktijken op het gebied van 
overheidsopdrachten worden beschermd, 
en ter vrijwaring van gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
interne markt moet naar de niet-
preferentiële oorsprongsregels van de 
douanewetgeving van de EU worden 
verwezen zodat aanbestedende diensten en 
aanbestedende instanties weten of 
goederen en diensten onder de 
internationale verbintenissen van de Unie 
vallen.

(12) De doelstellingen bestaande uit de 
aanpak van ernstige en terugkerende 
beperkingen op de toegang van 
ondernemers uit de Unie tot de 
aanbestedings- en concessiemarkten van 
een aantal derde landen die door 
restrictieve en discriminerende maatregelen 
of praktijken op het gebied van 
overheidsopdrachten worden beschermd, 
de handhaving van gelijke 
concurrentievoorwaarden en de 
waarborging van de naleving van milieu-, 
sociale en arbeidsnormen binnen de 
interne markt, vereisen een duidelijke 
reeks oorsprongsregels voor ondernemers, 
goederen en diensten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De oorsprong van een dienst moet 
worden vastgesteld op basis van de 
oorsprong van de natuurlijke of 
rechtspersoon die de dienst verstrekt.

(14) De oorsprong van een dienst moet 
worden vastgesteld op basis van de 
oorsprong van de natuurlijke of 
rechtspersoon die de dienst verstrekt. 
De oorsprong van een rechtspersoon moet 
het land zijn waar de rechtspersoon 
volgens het respectieve recht van dat land 
is opgericht of georganiseerd en waar de 
rechtspersoon zelfstandige zakelijke 
activiteiten verricht. Om te voorkomen dat 
de maatregelen in het kader van deze 
verordening worden omzeild, moet de 
Commissie richtsnoeren verstrekken over 
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de criteria voor zelfstandige zakelijke 
activiteiten, rekening houdend met de 
Algemene Overeenkomst inzake de handel 
in diensten van de WTO, de wetgeving 
van de Unie en de respectieve 
jurisprudentie met betrekking tot het recht 
van vestiging.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Met het oog op een goede 
integratie van milieu-, sociale en 
arbeidseisen in procedures voor de 
gunning van overheidsopdrachten en 
concessies is het met name van belang dat 
de lidstaten, aanbestedende diensten en 
aanbestedende instanties de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat voldaan wordt aan de milieu-, sociaal- 
en arbeidsrechtelijke verplichtingen die 
van toepassing zijn op de plaats waar de 
werkzaamheden worden uitgevoerd of de 
diensten worden verricht, en die 
voortvloeien uit wetten, regelingen of 
administratieve bepalingen van de 
lidstaten of de Unie, mits deze regels en de 
toepassing ervan in overeenstemming zijn 
met het Unierecht. Tijdens de uitvoering 
van de opdracht zijn eveneens de 
verplichtingen van toepassing die 
voortvloeien uit internationale 
overeenkomsten die door alle lidstaten 
zijn geratificeerd zijn en die zijn 
opgesomd in bijlage X bij richtlijn 
2014/23/EU van het Europees Parlement 
en de Raad1 bis, bijlage X bij richtlijn 
2014/24/EU van het Europees Parlement 
en de Raad1 ter, en bijlage XIV bij richtlijn 
2014/25/EU van het Europees Parlement 
en de Raad1 quater. Dit is met name 
belangrijk aangezien bepaalde in die 
bijlagen genoemde internationale 
overeenkomsten niet zijn geratificeerd of 
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niet worden toegepast door een aantal 
derde landen, terwijl ondernemers uit de 
Unie daaraan gebonden zijn. De 
instrumenten waarin deze verordening 
voorziet, moeten er derhalve op gericht 
zijn de toepassing van de bepalingen van 
die richtlijnen te bevorderen, teneinde ze 
ten uitvoer te leggen in het kader van 
internationale overheidsopdrachten en te 
zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden op de 
aanbestedingsmarkt van de Unie.
__________________
1 bis Richtlijn 2014/23/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van concessieovereenkomsten (PB L 94 
van 28.3.2014, blz. 1). 
1 ter Richtlijn 2014/24/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 
februari 2014 betreffende het plaatsen 
van overheidsopdrachten en tot intrekking 
van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).
1 quater Richtlijn 2014/25/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en houdende intrekking van 
Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 243).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet te allen tijde 
op eigen initiatief dan wel op verzoek van 
belanghebbende partijen of een lidstaat een 
onderzoek kunnen verrichten naar de 
onrechtmatige restrictieve maatregelen of 
praktijken op het gebied van 

(19) 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 restrictieve maatregelen of 
praktijken op het gebied van 
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overheidsopdrachten die een derde land 
zou hebben ingevoerd of gehandhaafd. 
Dergelijke onderzoeksprocedures kunnen 
plaatsvinden onverminderd Verordening 
(EU) nr. 654/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad.

overheidsopdrachten die een derde land 
zou hebben ingevoerd of gehandhaafd, als 
zij meent dat een dergelijk onderzoek in 
het belang van de Unie is. 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 (EU) 
nr. 654/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad1 bis.

_______________
1 bis Verordening (EU) nr. 654/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 betreffende de uitoefening 
van de rechten van de Unie voor de 
toepassing en handhaving van de 
internationale handelsregels en tot 
wijziging van Verordening (EG) 
nr. 3286/94 van de Raad 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 (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 50).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Om vast te stellen of het in 
het belang van de Unie is om een 
onderzoek in te stellen of maatregelen op 
te leggen in het kader van het instrument 
voor internationale overheidsopdrachten 
(IIO), moet rekening worden gehouden 
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met uiteenlopende aspecten in verband 
met het onderzoek en de mogelijke 
gevolgen ervan, waaronder de belangen 
van de binnenlandse industrie, gebruikers 
en consumenten. Prioriteit moet gegeven 
worden aan de algemene doelstelling om 
de markten van derde landen open te 
stellen en de markttoegang voor 
ondernemers uit de Unie te verbeteren 
met het oog op een wederkerige 
markttoegang. De Commissie moet 
rekening houden met de aanwezigheid 
van ondernemers uit een betrokken land 
op de aanbestedingsmarkt van de Unie. 
De Commissie moet bijzondere aandacht 
besteden aan sectoren die in het kader van 
de EU-aanbestedingsmarkt geacht worden 
van strategisch belang te zijn. 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het is van het grootste belang dat 
het onderzoek op een transparante wijze 
wordt uitgevoerd. Daarom moet een 
verslag met de belangrijkste bevindingen 
van het onderzoek openbaar worden 
gemaakt.

(21) Het is van het grootste belang dat 
het onderzoek op een transparante wijze en 
binnen een redelijke termijn wordt 
uitgevoerd. Daarom moet een verslag met 
de belangrijkste bevindingen van het 
onderzoek openbaar worden gemaakt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Indien de besprekingen met het 
betrokken land er niet binnen een redelijke 
termijn toe leiden dat de kansen van 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
Unie bij inschrijvingen voor 
overheidsopdrachten in voldoende mate 
verbeteren, moet de Commissie indien 

(22) Indien de besprekingen met het 
betrokken land niet binnen een redelijke 
termijn leiden tot correctieve maatregelen 
die de kansen van ondernemers, goederen 
en diensten uit de Unie bij inschrijvingen 
voor overheidsopdrachten in voldoende 
mate verbeteren, moet de Commissie een 
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nodig kunnen besluiten over 
prijsaanpassingen die van toepassing zijn 
op inschrijvingen die worden ingediend 
door ondernemers van oorsprong uit dat 
land, met inbegrip van goederen en 
diensten van oorsprong uit dat land.

IIO-maatregel kunnen nemen in de vorm 
van uitsluiting van de 
aanbestedingsprocedure, hetzij in de vorm 
van een scoreaanpassing.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze prijsaanpassingen mogen 
enkel worden toegepast met het oog op de 
beoordeling van inschrijvingen bestaande 
uit goederen of diensten uit het betrokken 
land. Om te voorkomen dat deze 
maatregelen worden omzeild, kan het ook 
noodzakelijk zijn om deze toe te passen op 
een aantal rechtspersonen die onder 
buitenlandse controle staan of in 
buitenlands bezit zijn en, hoewel zij in de 
Europese Unie zijn gevestigd, geen 
zelfstandige bedrijfsactiviteiten uitoefenen 
die een rechtstreekse en daadwerkelijke 
band met de economie van ten minste één 
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.

(23) Om te voorkomen dat deze 
maatregelen worden omzeild, dient het ook 
mogelijk te zijn inschrijvers aan wie een 
opdracht wordt gegund, aanvullende 
contractuele verplichtingen op te leggen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Prijsaanpassingen mogen geen 
negatieve gevolgen hebben voor lopende 
handelsbesprekingen met het betrokken 
land. Wanneer een land met de Unie 
inhoudelijke onderhandelingen is 
aangegaan over markttoegang op het 

(24) Uit hoofde van deze verordening 
genomen IIO-maatregelen mogen geen 
negatieve gevolgen hebben voor lopende 
handelsbesprekingen met het betrokken 
land. Wanneer een land met de Unie 
inhoudelijke onderhandelingen is 
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gebied van overheidsopdrachten kan de 
Commissie de maatregelen derhalve 
opschorten tijdens de onderhandelingen.

aangegaan over markttoegang op het 
gebied van overheidsopdrachten kan de 
Commissie die maatregel derhalve 
opschorten tijdens de onderhandelingen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om de toepassing van een 
prijsaanpassing door aanbestedende 
diensten of aanbestedende instanties te 
vereenvoudigen, moet ervan worden 
uitgegaan dat de maatregel van 
toepassing is op alle ondernemers van 
oorsprong uit een betrokken derde land 
waarmee geen overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten is gesloten, tenzij zij 
kunnen aantonen dat minder dan 50 % 
van de totale waarde van hun inschrijving 
bestaat uit goederen of diensten van 
oorsprong uit het betrokken derde land.

Schrappen

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De aanbestedende diensten, 
aanbestedende instanties, categorieën 
aanbestedende diensten of categorieën 
aanbestedende instanties die de 
prijsaanpassing moeten toepassen, 
kunnen het best door de lidstaten worden 
aangeduid. Teneinde te waarborgen dat 
op een passend niveau actie wordt 
ondernomen en dat de lasten billijk over 
de lidstaten worden verdeeld, moet de 
Commissie het definitieve besluit nemen, 
op basis van een lijst die door elke lidstaat 
wordt ingediend. Indien nodig kan de 
Commissie op haar eigen initiatief een 

Schrappen
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lijst opstellen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het is van belang dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
instanties toegang krijgen tot een gamma 
producten van hoge kwaliteit met een 
concurrerende prijs die aan hun 
aankoopbehoeften voldoen. Daarom 
moeten aanbestedende diensten en 
aanbestedende instanties over de 
mogelijkheid beschikken om 
prijsaanpassingen ter beperking van de 
toegang van niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten niet toe te passen 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 of aanbestedende 
instantie 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.

(27) Ter bescherming van het algemeen 
belang is het belangrijk dat aanbestedende 
diensten en aanbestedende instanties 
toegang krijgen tot een gamma producten 
van hoge kwaliteit met een concurrerende 
prijs die aan hun aankoopbehoeften 
voldoen. In uitzonderlijke situaties moeten 
de aanbestedende diensten en 
aanbestedende instanties over de 
mogelijkheid beschikken om een IIO-
maatregel ter beperking van de toegang 
van niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten niet toe te passen ingeval er 
uitsluitend inschrijvingen zijn van 
ondernemers uit het land waarop een IPI-
maatregel van toepassing is of uitsluitend 
die inschrijvingen die aan de behoeften 
van de aanbestedende dienst of 
aanbestedende instantie voldoen, of 
wanneer dwingende redenen van 
algemeen belang de gunning van een 
opdracht onontbeerlijk maken, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
noodsituaties voor de volksgezondheid, 
natuurrampen en openbare veiligheid. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
dringend noodzakelijke vaccins of 
nooduitrusting alleen kunnen worden 
gekocht van een marktdeelnemer op wie 
IPI-maatregelen van toepassing zijn. Voor 
de toepassing van die uitzonderingen is de 
goedkeuring van de Commissie vereist. De 
Commissie moet tijdig en uitvoerig van 
dergelijke uitzonderingen in kennis 
gesteld worden zodat een passend toezicht 
op de tenuitvoerlegging van deze 
verordening mogelijk is. De Commissie 
moet richtsnoeren ontwikkelen voor de 
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toepassing van de uitzonderingen om 
ervoor te zorgen dat deze in alle lidstaten 
op geharmoniseerde wijze worden 
toegepast en om omzeiling te voorkomen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In geval van onjuiste toepassing 
door aanbestedende diensten of 
aanbestedende instanties van 
uitzonderingen op prijsaanpassingen ter 
beperking van de toegang voor niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten moet de Commissie 
het correctiemechanisme kunnen toepassen 
dat vervat ligt in artikel 3 van Richtlijn 
89/665/EEG van de Raad20 of in artikel 8 
van Richtlijn 92/13/EEG van de Raad21. 
Daarnaast zijn opdrachten die in strijd met 
prijsaanpassingen ter beperking van de 
toegang voor niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten door aanbestedende diensten of 
aanbestedende instanties aan een 
ondernemer zijn gegund, onverbindend.

(28) In geval van onjuiste toepassing 
door aanbestedende diensten of 
aanbestedende instanties van 
uitzonderingen op IIO-maatregelen ter 
beperking van de toegang voor niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten moet de Commissie 
het correctiemechanisme kunnen toepassen 
dat vervat ligt in artikel 3 van Richtlijn 
89/665/EEG van de Raad20 of in artikel 8 
van Richtlijn 92/13/EEG van de Raad21. 
Daarnaast zijn opdrachten die in strijd met 
IIO-maatregelen ter beperking van de 
toegang voor niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten door aanbestedende diensten of 
aanbestedende instanties aan een 
ondernemer zijn gegund, onverbindend.

__________________ __________________
20 Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 
21 december 1989 houdende de coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toepassing van 
de beroepsprocedures inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor leveringen 
en voor de uitvoering van werken 
(PB L 395 van 30.12.1989, blz. 33).

20 Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 
21 december 1989 houdende de coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toepassing van 
de beroepsprocedures inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor leveringen 
en voor de uitvoering van werken 
(PB L 395 van 30.12.1989, blz. 33).

21 Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 
25 februari 1992 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toepassing van 
de communautaire voorschriften inzake de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten door diensten die werkzaam 
zijn in de sectoren water- en 

21 Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 
25 februari 1992 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toepassing van 
de communautaire voorschriften inzake de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten door diensten die werkzaam 
zijn in de sectoren water- en 



AD\1242055NL.docx 17/31 PE695.252v02-00

NL

energievoorziening, vervoer en 
telecommunicatie (PB L 76 van 23.3.1992, 
blz. 14).

energievoorziening, vervoer en 
telecommunicatie (PB L 76 van 23.3.1992, 
blz. 14).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De onderzoeksprocedure moet 
worden gebruikt voor het aannemen van 
uitvoeringshandelingen voor de 
vaststelling, intrekking, opschorting of 
herinvoering van een prijsaanpassing.

(30) De onderzoeksprocedure moet 
worden gebruikt voor het aannemen van 
uitvoeringshandelingen voor de 
vaststelling, intrekking, opschorting of 
herinvoering van IIO-maatregelen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het ter 
verwezenlijking van de basisdoelstelling 
van invoering van een gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op het gebied van 
aanbestedingen noodzakelijk en passend 
dat gemeenschappelijke regels worden 
vastgesteld over de behandeling van 
inschrijvingen die niet onder internationale 
verbintenissen van de Unie vallende 
goederen en diensten omvatten. Deze 
verordening gaat overeenkomstig artikel 5, 
lid 4, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie niet verder dan wat 
noodzakelijk is om de nagestreefde 
doelstellingen te verwezenlijken,

(33) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel is het ter 
verwezenlijking van de basisdoelstelling 
van invoering van een gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op het gebied van 
aanbestedingen noodzakelijk en passend 
dat gemeenschappelijke regels worden 
vastgesteld over de eerlijke behandeling 
van inschrijvingen die niet onder 
internationale verbintenissen van de Unie 
vallende goederen en diensten omvatten. 
Deze verordening gaat overeenkomstig 
artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie niet verder dan wat 
nodig is om de nagestreefde doelstellingen 
te verwezenlijken.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden maatregelen 
vastgesteld om de toegang van 
ondernemers, goederen en diensten uit de 
Unie tot de aanbestedings- en 
concessiemarkten van derde landen te 
verbeteren. Bij deze verordening worden 
procedures vastgesteld voor de instelling 
van onderzoeken door de Commissie naar 
beweerde restrictieve en discriminerende 
maatregelen of praktijken op het gebied 
van overheidsopdrachten die derde landen 
ten aanzien van ondernemers, goederen en 
diensten uit de Unie hebben ingevoerd of 
handhaven, en voor het aanknopen door de 
Commissie van besprekingen met de 
betrokken derde landen.

Bij deze verordening worden maatregelen 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat de 
internationale aanbestedingsmarkt een 
gelijk speelveld biedt en om de toegang 
van ondernemers, goederen en diensten uit 
de Unie tot de aanbestedings- en 
concessiemarkten van derde landen te 
verbeteren door maatregelen of praktijken 
van derde landen aan te pakken die leiden 
tot ernstige en terugkerende 
belemmeringen van de toegang. Bij deze 
verordening worden procedures vastgesteld 
voor de instelling van onderzoeken door de 
Commissie naar beweerde restrictieve en 
discriminerende maatregelen of praktijken 
op het gebied van overheidsopdrachten die 
derde landen ten aanzien van ondernemers, 
goederen en diensten uit de Unie hebben 
ingevoerd of handhaven, en voor het 
aanknopen door de Commissie van 
besprekingen met de betrokken derde 
landen.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening voorziet in de 
mogelijkheid om prijsaanpassingen toe te 
passen op bepaalde inschrijvingen voor 
opdrachten voor de uitvoering van werken 
of een werk, voor de levering van goederen 
en/of de verrichting van diensten en voor 
concessies, op basis van de oorsprong van 
de betrokken ondernemers, goederen of 
diensten.  

Deze verordening voorziet in de 
mogelijkheid om op 
aanbestedingsprocedures 
IIO-maatregelen toe te passen in de vorm 
van scoreaanpassing of in de vorm van 
uitsluiting van bepaalde inschrijvingen 
voor opdrachten voor de uitvoering van 
werken of een werk, voor de levering van 
goederen en/of de verrichting van diensten 
en voor concessies, op basis van de 
oorsprong van de betrokken ondernemers.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing 
op opdrachten die onder de volgende 
handelingen vallen:

2. Deze verordening is van toepassing 
op procedures voor het plaatsen van 
opdrachten die onder de volgende 
handelingen vallen:

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening is enkel van 
toepassing op restrictieve en/of 
discriminerende maatregelen of 
praktijken op het gebied van 
overheidsopdrachten door een derde land 
ten aanzien van de aankoop van niet 
onder internationale verbintenissen 
vallende goederen of diensten. Deze 
verordening wordt onverminderd de 
internationale verplichtingen van de Unie 
toegepast.

4. Een IIO-maatregel is alleen van 
toepassing op procedures voor het 
plaatsen van opdrachten die vallen onder 
IIO-maatregelen en die tussen de 
inwerkingtreding van die IIO-maatregelen 
en het vervallen, intrekken of opschorten 
ervan zijn aangevangen. Deze verordening 
wordt onverminderd de internationale 
verplichtingen van de Unie toegepast.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten en de aanbestedende 
diensten en aanbestedende instanties 
daarvan passen ten aanzien van 
ondernemers, goederen en diensten uit 
derde landen geen andere restrictieve 
maatregelen toe dan deze waarin deze 
verordening voorziet.

Schrappen
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om te waarborgen dat 
ondernemers bij de uitvoering van 
overheidsopdrachten voldoen aan de 
toepasselijke verplichtingen op het gebied 
van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht 
uit hoofde van de Uniewetgeving, 
nationale wetten of collectieve 
arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van 
de in bijlage X bij Richtlijn 2014/23/EU, 
bijlage X bij Richtlijn 2014/24/EU en 
bijlage XIV bij Richtlijn 2014/25/EU 
vermelde bepalingen van internationaal 
milieu-, sociaal en arbeidsrecht, en uit 
hoofde van de Overeenkomst van Parijs, 
teneinde gelijke concurrentievoorwaarden 
wat betreft al dan niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
goederen en diensten.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een “ondernemer” is een 
natuurlijke of rechtspersoon of een 
openbare instantie of een groep van zulke 
personen en/of instanties, met inbegrip 
van alle tijdelijke 
samenwerkingsverbanden van 
ondernemingen, die een inschrijving 
indient voor de uitvoering van werken 
en/of een werk, de levering van goederen 
of de verrichting van diensten op de 
markt;

a) “ondernemer”: “ondernemer” in 
de zin van artikel 5, punt 2, van Richtlijn 
2014/23/EU, artikel 2, punt 10, van 
2014/24/EU en artikel 2, punt 6, van 
Richtlijn 2014/25/EU;
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) “inschrijver”: een ondernemer die 
een inschrijving heeft ingediend;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) “scoreaanpassing”: de relatieve 
vermindering van de score van een 
inschrijving met een bepaald percentage 
als gevolg van de beoordeling door een 
aanbestedende dienst of een 
aanbestedende instantie op basis van de in 
de aanbestedingsstukken vermelde 
gunningscriteria; in gevallen waarin de 
gunningscriteria enkel de prijs of kosten 
betreffen, is de “scoreaanpassing” in het 
kader van de beoordeling van 
inschrijvingen de relatieve toename met 
een bepaald percentage van de door de 
inschrijver geboden prijs;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) “niet onder internationale 
verbintenissen vallende aanbesteding”: 
aanbestedingsprocedure voor goederen, 
diensten of concessies waarvoor de Unie 
geen verbintenissen inzake markttoegang 
is aangegaan in een internationale 
overeenkomst op het gebied van 
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aanbestedingen of concessies;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) “IIO-maatregel” is een door de 
Commissie overeenkomstig deze 
verordening vastgestelde maatregel in de 
vorm van een scoreaanpassing die van 
toepassing is op een inschrijving of in de 
vorm van de uitsluiting van een 
inschrijving van de aanbestedings- of 
concessiemarkt van de Unie;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Betrokken diensten of instanties

De Commissie stelt een lijst op met de 
aanbestedende diensten of instanties of 
categorieën aanbestedende diensten of 
instanties per lidstaat waarvan de 
aanbestedingen onder de maatregel 
vallen. Om de vaststelling van die lijst te 
onderbouwen, dient elke lidstaat een lijst 
met geschikte aanbestedende diensten of 
instanties of categorieën aanbestedende 
diensten of instanties in. De Commissie 
waarborgt dat op een passend niveau 
maatregelen worden getroffen en dat de 
lasten billijk over de lidstaten worden 
verdeeld.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
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Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende instanties kunnen besluiten 
de prijsaanpassing niet toe te passen in een 
aanbestedings- of concessieprocedure 
indien:

1. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende instanties kunnen in 
uitzonderlijke gevallen besluiten de in 
deze verordening vervatte IIO-
maatregelen niet toe te passen in een 
aanbestedingsprocedure indien:

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) er geen goederen en diensten uit 
de Unie en/of geen onder internationale 
verbintenissen vallende goederen en 
diensten beschikbaar zijn die voldoen aan 
de voorwaarden van de aanbestedende 
dienst of aanbestedende instantie; of

Schrappen

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) er uitsluitend inschrijvingen zijn 
van ondernemers uit het land waarop een 
IIO-maatregel van toepassing is, of 
uitsluitend die inschrijvingen voldoen aan 
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de aanbestedingscriteria;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – punt b

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

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) er zijn dwingende redenen van 
algemeen belang overeenkomstig 
Richtlijn 2014/24/EU die een dergelijk 
besluit rechtvaardigen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een aanbestedende dienst 
of aanbestedende instantie voornemens is 
een prijsaanpassing niet toe te passen, 
maakt hij melding van zijn voornemen in 
de aankondiging van de opdracht die hij 
bekendmaakt overeenkomstig artikel 49 
van Richtlijn 2014/24/EU of artikel 69 
van Richtlijn 2014/25/EU of in de 
aankondiging van de concessie die hij 
bekendmaakt overeenkomstig artikel 31 
van Richtlijn 2014/23/EU. Hij stelt de 
Commissie daarvan in kennis uiterlijk tien 
kalenderdagen na de bekendmaking van 

2. Wanneer een aanbestedende dienst 
of aanbestedende instantie voornemens is 
een IIO-maatregel niet toe te passen, stelt 
hij de Commissie onverwijld, en in elk 
geval uiterlijk 30 dagen voor de gunning 
van de opdracht, daarvan in kennis, met 
een gedetailleerde motivering van de 
toepassing van de uitzondering.
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de aankondiging van opdracht.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de reden waarop het besluit om de 
prijsaanpassing niet toe te passen berust 
en een gedetailleerde rechtvaardiging voor 
het gebruik van de uitzondering;

d) de reden waarop het besluit om de 
IIO-maatregel niet toe te passen berust en 
een gedetailleerde rechtvaardiging voor het 
gebruik van de uitzondering;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle verzoeken om een 
uitzondering op grond van dit artikel 
moeten vóór de gunning van de opdracht 
door de Commissie worden goedgekeurd.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie kan bezwaar maken 
tegen het verzoek om een uitzondering op 
een IIO-maatregel indien de kennisgeving 
onvoldoende gedetailleerd gemotiveerd is. 
De Commissie stelt de aanbestedende 
dienst of aanbestedende instantie 
onverwijld in kennis van haar besluit. 

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
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Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ingeval een aanbestedende dienst 
of aanbestedende instantie krachtens 
artikel 2 van Richtlijn 2014/24/EU of 
krachtens artikel 50 van 
Richtlijn 2014/25/EU gebruikmaakt van 
een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking van een 
aankondiging van de opdracht en besluit 
geen prijsaanpassing toe te passen, maakt 
hij hiervan melding in de aankondiging 
van de gegunde opdracht die hij 
bekendmaakt overeenkomstig artikel 50 
van Richtlijn 2014/24/EU of artikel 70 
van Richtlijn 2014/25/EU of in de 
aankondiging van de concessie die hij 
bekendmaakt overeenkomstig artikel 32 
van Richtlijn 2014/23/EU, en geeft hij 
hiervan kennis aan de Commissie uiterlijk 
tien kalenderdagen na de bekendmaking 
van de aankondiging van gegunde 
opdracht.

Schrappen

De kennisgeving dient de volgende 
gegevens te bevatten:
a) de benaming en contactgegevens 
van de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende instantie;
b) een beschrijving van het 
onderwerp van de opdracht of de 
concessie;
c) informatie over de oorsprong van 
de toegelaten ondernemers, goederen 
en/of diensten;
d) de rechtvaardiging voor het 
gebruik van de uitzondering;
e) voor zover van toepassing, alle 
andere informatie die de aanbestedende 
dienst of de aanbestedende instantie 
nuttig acht.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Opdrachten die aan een ondernemer 
zijn gegund in strijd met 
prijsaanpassingen welke de Commissie 
overeenkomstig deze verordening heeft 
vastgesteld of opnieuw heeft ingevoerd, 
zijn onverbindend.

2. Opdrachten die aan een ondernemer 
zijn gegund in strijd met IIO-maatregelen 
die overeenkomstig deze verordening zijn 
vastgesteld, worden geacht 
“onverbindend” te zijn in de zin van 
Richtlijn 89/665/EEG.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor 31 december 2018 en vervolgens ten 
minste om de drie jaar brengt de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening en 
over de voortgang van internationale 
onderhandelingen betreffende de toegang 
van ondernemers van de Unie tot 
procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten of concessies in derde 
landen overeenkomstig deze verordening. 
De lidstaten verstrekken de Commissie 
daartoe op verzoek de passende 
inlichtingen.

Uiterlijk... [twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
en vervolgens ten minste om de drie jaar 
brengt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening en 
over de voortgang van internationale 
onderhandelingen betreffende de toegang 
van ondernemers van de Unie tot 
procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten of concessies in derde 
landen overeenkomstig deze verordening. 
De lidstaten verstrekken de Commissie 
daartoe op verzoek de passende 
inlichtingen. Dat verslag wordt openbaar 
gemaakt.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt op het niveau van de 
Unie een databank aan van de procedures 



PE695.252v02-00 28/31 AD\1242055NL.docx

NL

voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten of de procedures 
voor de gunning van concessies met derde 
landen en de toepassing van IIO-
maatregelen uit hoofde van deze 
verordening, op basis van de van de 
lidstaten ontvangen informatie. De 
Commissie werkt de databank jaarlijks 
bij.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat op de 
toepassing van deze verordening toezicht 
wordt uitgeoefend teneinde bedreigingen 
voor de financiële belangen van de Unie 
en haar lidstaten op te sporen, de eenheid 
van de eengemaakte markt te versterken 
en/of de rechten van de consumenten te 
beschermen. Dit toezicht dient om 
mogelijke gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden bij 
overheidsopdrachten te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden. 
Wanneer de toezichthoudende instanties 
of structuren specifieke schendingen of 
systemische problemen constateren, zijn 
zij bevoegd deze problemen te verwijzen 
naar nationale auditinstanties, 
rechterlijke instanties of andere passende 
instanties of structuren, zoals de 
ombudsman, nationale parlementen of 
parlementaire commissies.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
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Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Wijziging van Richtlijn 2014/25/EU

De artikelen 85 en 86 van 
Richtlijn 2014/25/EU worden ingetrokken 
met ingang van de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Herziening

Uiterlijk [drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening] gaat de Commissie 
na of deze verordening wat 
toepassingsgebied, functionaliteit en 
doelmatigheid betreft voldoet om de 
opening van nieuwe 
aanbestedingsmarkten mogelijk te maken.  
De Commissie brengt van haar 
bevindingen verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad.
Indien de doelstellingen van deze 
verordening niet bereikt worden, 
beoordeelt de Commissie of de invloed op 
derde landen die niet bereid zijn samen te 
werken, versterkt kan worden door het 
verplichtstellen van de artikelen 85 en 86 
van Richtlijn 2014/25/EU.
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