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Biografbyrå, statens Filmkeuring

Biografiskt lexikon, svenskt Zweeds biografisch Lexicon

Birgittaskolan Birgittaskolan

Blekinge tekniska högskola Technische Hogeschool Blekinge

Bokföringsnämnden Zweedse Commissie  voor de Jaarverslaggeving

Bostadskreditnämnd, statens

(BKN)

Nationaal Waarborgfonds voor Hypothecair krediet

Boverket Huisvestingsdienst

Brottsförebyggande rådet Nationale Raad voor Misdaadpreventie

Brottsoffermyndigheten Agentschap voor Slachtofferhulp

Brottsskadenämnden Commissie Criminele Schade

Byggforskningsrådet Raad Bouwonderzoek

C

Centrala försöksdjursnämnden Centraal Comité voor Proefdieren

Centrala studiestödsnämnden Centrale  Commissie Studiesteun

Centralnämnden för

fastighetsdata

Centrale Commissie Vastgoedgegevens
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D

Danshögskolan Dansacademie

Datainspektionen Inspectoraat Computergegevens
Delegationen för utländska
investeringar Sverige, ISA

Agentschap voor buitenlandse investeringen in Zweden

Departementen Ministeries
Domstolsverket Nationaal Bestuur van de Rechtbanken
Dramatiska institutet Instituut voor Dramatische Kunsten

E

Ekeskolan Ekeskolan
Ekobrottsmyndigheten Bureau voor Economische Criminaliteit
Ekonomistyrningsverket Nationale Autoriteit voor Financieel Management
Elsäkerhetsverket Nationale Dienst voor Elektrische Veiligheid
Energimyndigheten, statens Nationaal Energiebestuur
EU/FoU-rådet Raad voor O&O in EU-kader
Exportkreditnämnden Commissie voor Kredietverzekering bij Export
Exportråd, Sveriges Zweedse Exportraad

F

Fastighetsmäklarnämnden Toezichtscommissie  voor Vastgoedmakelaars
Fastighetsverk, statens Nationale Vastgoedraad
Fideikommissnämnden Commissie Fideï-Commis
Finansinspektionen Financiële Inspectie
Fiskeriverket Nationaal  Visserijbestuur
Flygmedicincentrum Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde
Flygtekniska försöksanstalten Instituut voor Luchtvaartonderzoek
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Folkhälsoinstitut,statens Nationaal Instituut voor Volksgezondheid
Fonden för fukt- och
mögelskador

Fonds voor Vocht- en Schimmelschade

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande, Formas

Zweedse Onderzoeksraad voor Milieu,
Landbouwwetenschappen en Ruimtelijke Ordening

Fortifikationsverket Dienst Militaire Gebouwen
Förlikningsmannaexpedition,
statens

Diensten van de Nationale Bemiddelaar

Försvarets forskningsanstalt Nationaal Instituut voor Defensieonderzoek
Försvarets materielverk Aankoopcentrale Defensiematerieel
Försvarets radioanstalt Nationaal Radio-Instituut Defensie
Försvarshistoriska museer,
statens

Nationaal Museum voor Militaire Geschiedenis

Försvarshögskolan Militaire Hogeschool
Försvarsmakten Zweedse Strijdkrachten
Försäkringskassorna (21) Socialeverzekeringskassen (21)

G

Gentekniknämnden Centrale Adviescommissie voor Gentechnologie
Geologiska undersökning,
Sveriges

Geologisch Onderzoek van Zweden

Geotekniska institut, statens Nationaal Geotechnisch Instituut
Giftinformationscentralen Centraal Vergiftigingencentrum
Glesbygdsverket Nationaal Agentschap voor Plattelandsontwikkeling
Grafiska institutet och institutet
för högre kommunikation- och
reklamutbildning

Grafisch Instituut en Hogeschool  voor Communicatie en
Reclame

Granskningsnämnden för radio
och TV

Toezichtscommissie Radio en TV

Göteborgs universitet Universiteit van Göteborg
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H

Handelsflottans kultur- och
fritidsråd

Raad voor Cultuur en Vrije Tijd van de Koopvaardij

Handelsflottans pensionsanstalt Pensioeninstituut van de Koopvaardij
Handikappombudsmannen Diensten van de Ombudsman Gehandicapten
Handikappråd, statens Nationale Gehandicaptenraad
Haverikommission, statens Nationale Averijcommissie
Historiska museer, statens Nationale Historische Musea
Hjälpmedelsinstitutet Instituut voor Hulpmiddelen voor gehandicapten
Hovrätterna (6) Hoven van Beroep (6)
Hyresnämnder (12) Huurcommissies  (12)
Häktena (30) Huizen van Bewaring  (30)
Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd

Commissie Medische Aansprakelijkheid

Högskolan Dalarna Hogeschool van Dalarna
Högskolan i Borås Hogeschool van  Borås
Högskolan i Gävle Hogeschool van  Gävle
Högskolan i Halmstad Hogeschool van Halmstad
Högskolan i Kalmar Hogeschool van Kalmar
Högskolan i
Karlskrona/Ronneby

Hogeschool van Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad Hogeschool van Kristianstad
Högskolan i Skövde Hogeschool van Skövde
Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla

Hogeschool van Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland Hogeschool van Gotland
Högskoleverket Nationale Dienst voor het Hoger Onderwijs
Högsta domstolen Hoogste Gerechtshof
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I

Idrottshögskolan i Stockholm Sporthogeschool  van Stockholm
Inspektionen för strategiska
produkter

Inspectoraat voor Strategische Goederen

Institut för byggnadsforskning,
statens

Nationaal Instituut voor  Bouwonderzoek

Institut för ekologisk hållbarhet,
statens

Nationaal Instituut voor Ecologische Duurzaamheid

Institut för
kommunikationsanalys, statens

Nationaal Instituut voor Communicatieonderzoek

Institut för psykosocial
miljömedicin, statens

Nationaal Instituut voor psychosociale gezondheidszorg

Institut för särskilt
utbildningsstöd

Instituut voor Bijzondere Opleidingssteun

Institutet för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering

Instituut voor Evaluatie van het Arbeidsmarktbeleid

Institutet för rymdfysik Instituut voor Ruimtefysica
Institutionsstyrelse, Statens Nationaal Bestuur van de Instellingen
Insättnigsgarantinämnden Depositogarantiecommissie
Integrationsverket Integratiedienst
Internationella adoptionsfrågor,
Statens nämnd för

Nationale Commissie voor Internationale
Adoptievraagstukken

Internationella programkontoret
för utbildningsområdet

Internationaal Programmabureau voor Onderwijs en
Opleiding
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J
Jordbruksverk, statens Nationale Landbouwdienst
Justitiekanslern Diensten van het ministerie van Justitie
Jämställdhetsombudsmannen Ombudsman Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

K

Kammarkollegiet Kroonraad voor het beheer van het onroerend goed van de
Zweedse Staat

Kammarrätterna (4) Beroepscolleges voor fiscale en administratieve zaken (4)
Karlstads universitet Universiteit van Karlstad
Karolinska Institutet Karolinska Instituut
Kemikalieinspektionen Inspectoraat Chemicaliën
Kommerskollegium Kamer van Koophandel
Koncessionsnämnden för
miljöskydd

Commissie voor het toekennen van vergunningen in het
kader van de Milieubescherming

Konjunkturinstitutet Conjunctuurinstituut
Konkurrensverket Zweedse Dienst voor de Mededinging
Konstfack Konstfack (Kunstuniversiteit van Stockholm)
Konsthögskolan Kunsthogeschool
Konstmuseer, statens Nationale Kunstmusea
Konstnärsnämnden Kunstenaarscommissie
Konstråd, statens Nationale Kunstraad
Konsulat Consulaten
Konsumentverket Consumentendienst
Kriminaltekniska laboratorium,
statens

Nationaal Forensisch Laboratorium

Kriminalvårdens regionkanslier
(4)

Regionale Besturen Penitentiaire Instellingen (4)
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Kriminalvårdsanstalterna (35) Lokale penitentiaire instellingen (35)
Kriminalvårdsstyrelsen Nationaal BestuurPenitentiaire Instellingen
Kristinaskolan Kristinaskolan
Kronofogdemyndigheterna (10) Diensten van gerechtsdeurwaarders (10)
Kulturråd, statens Nationale Cultuurraad
Kungl. Biblioteket Koninklijke Bibliotheek
Kungl. Konsthögskolan Koninklijke Kunstacademie
Kungl. Musikhögskolan Koninklijke Muziekacademie van Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan Koninklijke Technische Hogeschool
Kustbevakningen Zweedse Kustwacht
Kvalitets- och kompetensråd,
statens

Nationale Raad voor Kwaliteit en Vakbekwaamheid

Kärnkraftinspektion, statens Nationaal  Inspectoraat Kernenergie

L

Lagrådet Wetgevingsraad
Lantbruksuniveritet, Sveriges Zweedse Landbouwuniversiteit
Lantmäteriverket Nationaal Kadaster
Linköpings universitet Universiteit van Linköping
Livrustkammaren, Skoklosters
slott och Hallwylska museet

Koninklijk Arsenaal

Livsmedelsverk, statens Nationale Dienst Levensmiddelen
Ljud- och bildarkiv, statens Nationaal Beeld- en Geluidsarchief
Lotteriinspektionen Loterijinspectie
Luftfartsverket Luchtvaartbestuur
Luleå tekniska universitet Technische Universiteit van Luleå
Lunds universitet Universiteit van Lunds
Läkemedelsverket Geneesmiddelenagentschap
Länsarbetsnämnderna (20) Districtscommissies Arbeid (20)
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Länsrätterna (23) Districtsrechtbanken(23)
Länsstyrelserna (21) Districtsbesturen(21)
Lärarhögskolan i Stockholm Hogeschool voor lerarenopleiding van Stockholm

M

Malmö högskola Universiteit van Malmö
Manillaskolan Manillaskolan (Bijzondere school voor dove en

slechthorende kinderen)

Marknadsdomstolen Handelsrechtbank
Medlingsinstitutet Mediation Instituut
Meteorologiska och
hydrologiska institut, Sveriges

Zweeds Meteorologisch en Hydrologisch Instituut

Migrationsverket Zweedse Migratiedienst
Militärhögskolor Militaire Academies
Mitthögskolan Mitthögskolan-hogeschool
Moderna museet Museum voor Moderne Kunst
Museer för världskultur, statens Nationale Musea voor Wereldcultuur
Musiksamlingar, statens Nationale Muziekcollectie
Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning

Dienst Gekwalificeerd Beroepsonderwijs

Myndigheten för Sveriges
nätuniversitet

Dienst e-Universiteit Zweden

Mälardalens högskola Hogeschool van Mälardalen

N

Nationalmuseum Nationaal Museum
Nationellt centrum för flexibelt
lärande

Nationaal Centrum voor Flexibel Leren

Naturhistoriska riksmuseet Natuurhistorisch Rijksmuseum



11029/3/02 REV 3 AL/mm 42
BIJLAGE IV DG C II    NL

Naturvårdsverket Dienst Natuurzorg
Nordiska Afrikainstitutet Instituut voor Noordelijk Afrika
Notarienämnden Commissie Griffiers
Nämnden för offentlig
upphandling

Nationale Raad voor Overheidsopdrachten

O

Ombudsmannen mot
diskriminering på grundav
sexuell läggning

Diensten van de Ombudsman voor discriminatie wegens
sexuele geaardheid

Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering

Diensten van de Ombudsman voor discriminatie op grond
van etnische afstamming

Operahögskolan i Stockholm Hogeschool voor Opera van Stockholm

P

Patent- och registreringsverket Octrooi- en Registratiebureau
Patentbesvärsrätten Appelinstantie Octrooien
Pensionsverk, statens Nationale Dienst  voor Ambtenarenpensioenen
Person- och
adressregisternämnd, statens

Landelijk Bevolkingsregister

Pliktverk, Totalförsvarets Nationaal Agentschap voor de Dienstplicht
Polarforskningssekretariatet Secretariaat voor Polair Onderzoek
Polismyndigheter (21) Politieautoriteiten (21)
Post- och telestyrelsen Bestuur Post- en Telecommunicatie
Premiepensionsmyndigheten Autoriteit Premiereservepensioenen
Presstödsnämnden Commissie Perssteun
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R

Radio- och TV�verket Dienst Radio en Televisie
Regeringskansliet Ministeries en Kabinetten
Regeringsrätten Hoogste juridische instantie voor bestuurszaken
Revisorsnämnden Toezichtscommissie van Overheidsaccountants
Riksantikvarieämbetet Rijksdienst Monumentenzorg en Historische

Verzamelingen
Riksarkivet Rijksarchief
Riksbanken Zweedse Centrale Bank
Riksdagens förvaltningskontor Administratieve diensten van het Zweedse parlement
Riksdagens ombudsmän Parlementaire ombudsman
Riksdagens revisorer Accountants van het Zweedse Parlement
Riksförsäkringsverket Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid
Riksgäldskontoret Dienst Staatsschuld
Rikspolisstyrelsen Rijkspolitiebestuur
Riksrevisionsverket Rekenkamer
Riksskatteverket Rijksbelastingdienst
Rikstrafiken Nationaal Bestuur Openbaar Vervoer
Riksutställningar, Stiftelsen Stichting Nationale Tentoonstellingen
Riksåklagaren Diensten van de Procureur-Generaal
Rymdstyrelsen Nationaal Bestuur voor de Ruimtevaart
Råd för byggnadsforskning,
statens

Nationale Raad Bouwonderzoek

Rådet för grundläggande
högskoleutbildning

Raad voor het gewone hoger onderwijs

Räddningsverk, statens Zweedse Reddingsdiensten
Rättshjälpsmyndigheten Nationale Autoriteit Rechtsbijstand
Rättsmedicinalverket Nationale Dienst voor Forensische Geneeskunde
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S

Sameskolstyrelsen och
sameskolor

Sami-onderwijsbestuur  en Sami-scholen

Sametinget Sami-Parlement
Sjöfartsverket Dienst Zeevaart
Sjöhistoriska museer, statens Nationale musea voor maritieme geschiedenis
Skattemyndigheterna (10) Belastingdiensten  (10)
Skogsstyrelsen Nationaal Bosbestuur
Skolverk, statens Rijksdienst voor het lager- en middelbaar onderwijs
Smittskyddsinstitutet Zweeds Instituut voor de Bescherming tegen

Infectieziekten
Socialstyrelsen Nationale Gezondheids- en Welzijnsraad
Specialpedagogiska institutet Zweeds instituut voor buitengewoon onderwijs
Specialskolemyndigheten Nationaal Bestuur van de scholen voor kinderen met een

handicap of leermoeilijkheden

Språk- och folkminnesinstitutet Instituut  voor Taal en  Folklore
Sprängämnesinspektionen Nationaal Inspectoraat Springstoffen
Statens personregisternämnd,
SPAR-nämnden

Rijksdienst Bevolkingsregister

Statistiska centralbyrån Centraal Bureau voor de Statistiek
Statskontoret Bureau voor Overheidsmanagement
Stockholms universitet Universiteit van Stockholm
Strålskyddsinstitut, statens Zweeds Instituut voor Stralingsbescherming
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll

Zweedse Dienst  voor Erkenning  en
Overeenstemmingsbeoordeling

Styrelsen för internationell
utvecklings- samarbete, SIDA

Zweeds Agentschap voor Internationale
Ontwikkelingssamenwerking

Styrelsen för psykologiskt
försvar

Bestuur voor Psychologische Verdediging

Svenska institutet Svenska institutet
Säkerhetspolisen Zweedse Veiligheidsdienst
Södertörns högskola Södertörns högskola
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T

Talboks- och
punktskriftsbiblioteket

Bibliotheek van gesproken boeken en publicaties in braille

Teaterhögskolan Theaterhogeschool
Tekniska museet, stiftelsen Stichting Technologiemuseum
Tingsrätterna (72) Rechtbanken van eerste aanleg (72)
Tjänsteförslagsnämnden för
domstolsväsendet

Commissie voor benoemingsvoordrachten in het
rechtswezen

Totalförsvarets
forskningsinstitut

Researchinstituut Defensie

Transportforskningsberedningen Instantie  voor Transportonderzoek
Transportrådet Transportraad
Tullverket Douaneadministratie
Turistdelegationen Autoriteit voor Toerisme

U

Umeå universitet Universiteit van Umeå
Ungdomsstyrelsen Nationale Jeugdraad
Uppsala universitet Universiteit van Uppsala
Utlänningsnämnden Commissie Vreemdelingen
Utsädeskontroll, statens Zweeds Insituut voor controle en certificering van zaden

V

Valmyndigheten Kiesraad
Vatten- och avloppsnämnd,
statens

Nationale Commissie Watervoorziening en rioleringen

Vattenöverdomstolen Hogere juridische instantie voor watervraagstukken



11029/3/02 REV 3 AL/mm 46
BIJLAGE IV DG C II    NL

Verket för högskoleservice
(VHS)

Nationale Dienst voor het Hoger Onderwijs (VHS)

Verket för innovationssystem
(VINNOVA)

Dienst Innovatiesystemen (VINNOVA)

Verket för näringslivsutveckling
(NUTEK)

Dienst Ontwikkeling van het Bedrijfsleven (NUTEK)

Vetenskapsrådet Zweedse Wetenschapsraad
Veterinärmedicinska anstalt,
statens

Nationaal Veterinair Instituut

Vägverket Bestuur der Wegen
Vänerskolan Vänerskolan

Växjö universitet Universiteit van Växjö
Växtsortnämnd, statens Nationale Commissie) voor Plantenrassen

Å

Åklagarmyndigheterna Regionale openbare ministeries  (6)
Åsbackaskolan Åsbackaskolan

Ö

Örebro universitet Universiteit van Örebro
Östervångsskolan Östervångsskolan
Överbefälhavaren Opperbevelhebber van de Strijdkrachten
Överstyrelsen för civil
beredskap

Hoger Bestuur  voor civiele rampenplannen
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VERENIGD KONINKRIJK

- Cabinet Office

Civil Service College

Office of the Parliamentary Counsel
- Central Office of Information
- Charity Commission
- Crown Prosecution Service
- Crown Estate Commissioners (Vote

Expenditure Only)

- HM Customs and Excise
- Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments
Commissionfor England (English
Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical
Manuscripts

Royal Commission on Historical
Monuments of England

- Algemene Zaken

Dienst vorming hoger
overheidspersoneel
Juridische dienst van het Parlement

- Centrale voorlichtingsdienst
- Commissie liefdadigheid
- Openbaar ministerie in strafzaken
- Commissarissen staatsdomeinen (alleen de

uitgaven in het kader van de goedgekeurde
toelage)

- Dienst douane en accijnzen
- Ministerie van cultuur, media en sport

British Library

British Museum

Commissie historische gebouwen en
monumenten in Engeland (Engels
patrimonium)

Oorlogsmuseum voor de 20e eeuw

Commissie musea en kunstcollecties

National Gallery

Nationaal scheepvaartmuseum

National Portrait Gallery

Natuurhistorisch museum

Koninklijke Commissie voor historische
handschriften

Koninlijke Commissie voor historische
monumenten van Engeland
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Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

- Department for Education and Skills

Higher Education Funding Council for
England

- Department for Environment, Food and Rural
Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory
Committees
Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and
Committees
Cattle Breeding Centre

Koninklijke kunstcommissie (Engeland)

Wetenschapsmuseum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

- Ministerie van onderwijs en vaardigheden

Raad voor de financiering van het hoger
onderwijs in Engeland

- Ministerie van milieubeheer,
voedselvoorziening en plattelandszaken

Adviescomités voor dienstwoningen in
de landbouw
Rechtbanken voor pachtzaken en andere
geschillen op landbouwgebied
Looncommissies en �comités voor de
landbouw
Centrum voor de veehouderij

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental

Pollution

- Department of Health

Central Council for Education and

Training in Social Work

Dental Practice Board

National Board for Nursing, Midwifery

and Health Visiting for England

Agentschap voor het platteland

Bureau voor kwekersrechten

Koninklijke plantentuin, Kew

Koninklijke Commissie milieuvervuiling

- Ministerie van volksgezondheid

Centrale Raad voor educatie en opleiding

in maatschappelijk werk

Bureau tandheelkundige behandelingen

Nationale dienst voor verpleging,

kraamzorg en huisbezoek voor Engeland
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National Health Service Strategic

Health Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Service Laboratory

Board

UK Central Council for Nursing,

Midwifery and Health Visiting

- Department for International Development

- Department for National Savings

- Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

- Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory

Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining

Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory

Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

- Department of the Procurator General and

Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

- Department of Trade and Industry

Central Transport Consultative

Committees

Autoriteiten en trusts voor het

gezondheidsbeleid van de NHS

(Nationale gezondheidsdienst)

Autoriteit medische tarieven

Bureau voor de laboratoria van de

openbare gezondheidsdienst

Centrale Raad van het VK voor

verpleging, kraamzorg en

thuisverpleging

- Ministerie van internationale ontwikkeling

- Instantie voor nationale spaargelden

- Ministerie van verkeer

Dienst maritieme veiligheid en

kustwacht

- Ministerie van arbeid en pensioenen

Adviesraad onderhoudsuitkeringen voor

gehandicapten

Beroepsinstantie voor sociale zaken

Medische colleges en keuringsartsen

(oorlogspensioenen)

Regelgevende instantie voor

bedrijfspensioenen

Regionale geneeskundige dienst

Adviescommissie voor de sociale

zekerheid

- Bureau procureur-generaal en juridisch

advies

Juridisch secretariaat voor het openbaar

ministerie

- Ministerie van handel en industrie

Centrale overlegcomités voor vervoer
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Competition Commission

Electricity Committees

Employment Appeal Tribunal

Employment Tribunals

Gas Consumers' Council

National Weights and Measures

Laboratory

Commissie mededinging

Elektriciteitscomités

Rechtbank van beroep voor

arbeidsgeschillen

Rechtbanken voor arbeidsgeschillen

Consumentenraad voor de gassector

Nationaal laboratorium voor maten en

gewichten

Office of Manpower Economics

Patent Office

- Export Credits Guarantee Department

- Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

- Government Actuary's Department

- Government Communications Headquarters

- Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review

Committees

- House of Commons

- House of Lords

Adviesbureau lonen

Octrooibureau

- Dienst exportkredietgarantie

- Ministerie van buitenlandse zaken en

Gemenebestzaken

Wilton Park Conference Centre

- Actuarieel regeringsdepartement

- Inlichtingendienst van de regering

- Ministerie van binnenlandse zaken

Commissie voor de vaststelling van de

kiesdricten van Engeland

Bureau voor kansspelen in Groot-

Brittannië

Inspectiedienst politieorganisaties

Commissie en plaatselijke

beoordelingscomités inzake voorlopige

invrijheidstelling

- Lagerhuis

- Hogerhuis
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- Inland Revenue, Board of

- Lord Chancellor's Department

Circuit Offices and Crown, County and

Combined Courts (England and Wales)

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security

Commissioners

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and

Wales)

Transport Tribunal

- Ministry of Defence

Meteorological Office

Defence Procurement Agency

- National Assembly for Wales

- Belastingdienst

- Ministerie van justitie

Bureaus van de rechterlijke ressorten,

rechtbanken voor strafzaken,

arrondissementsrechtbanken en

gecombineerde rechtbanken

Beroepsinstanties voor accijnzen, BTW en

inkomstenbelasting

Raad voor de rechtbanken

Hof van beroep � strafzaken

Instanties van beroep voor

immigratiegeschillen

Arbiters in immigratiegeschillen

Rechtbank van beroep voor

immigratiegeschillen

Rechtbank voor eigendomsgeschillen en

pachtzaken

Juridische Commissie

Fonds voor rechtsbijstand (Engeland en

Wales)

Raad van beroep in sociale zaken

Rechtbanken van beroep voor geschillen

in verband met oorlogspensioenen

Bureau voor financiële bescherming en

sociale bijstand bij geestelijk onvermogen

Groep hogere rechtscolleges (Engeland en

Wales)

Rechtbank voor vervoerszaken

- Ministerie van defensie

Weerkundige dienst

Dienst defensieaankopen

- Nationale Assemblee van Wales
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Higher Education Funding Council for

Wales

Local Government Boundary Commission

for Wales

Royal Commission for Ancient and

Historical Monuments in Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Authorities

and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

Welsh National Board for Nursing,

Midwifery and Health Visiting

- National Audit Office

- National Investment and Loans Office

Raad voor de financiering van het hoger

onderwijs in Wales

Commissie voor de vaststelling van de

kiesdricten voor het plaatselijk bestuur in

Wales

Koninklijke Commissie voor historische

monumenten in Wales

Fiscale rechtbanken (Wales)

Autoriteiten en trusts van de NHS

(Nationale gezondheidsdienst) van Wales

Huuradviescommissies voor Wales

Nationaal bureau voor verpleging,

kraamzorg en thuiszorg van Wales

- Nationale rekenkamer

- Nationale dienst voor investeringen en

leningen
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- Northern Ireland Assembly Commission

- Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts
Court of Appeal and High Court of Justice
in Northern Ireland
Crown Court
Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund
Magistrates Courts
Pensions Appeals Tribunals

- Northern Ireland, Department for
Employment and Learning

- Northern Ireland, Department for Regional
Development

- Northern Ireland, Department for Social
Development

- Northern Ireland, Department of Agriculture
and Rural Development

- Northern Ireland, Department of Culture,
Arts and Leisure

- Northern Ireland, Department of Education
- Northern Ireland, Department of Enterprise,

Trade and Investment
- Northern Ireland, Department of the

Environment
- Northern Ireland, Department of Finance and

Personnel

- Commissie van de Assemblee van Noord-
Ierland

- Dienst voor de rechtbanken van Noord-
Ierland

Rechtbanken voor onderzoek in geval van
een gewelddadige, onnatuurlijke of
plotselinge dood
Arrondissementsrechtbanken
Hof van Beroep en hogere rechtbanken in
Noord-Ierland
Rechtbank voor strafzaken
Dienst tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen
Fonds voor rechtsbijstand
Politierechtbanken
Rechtbanken van beroep voor geschillen
in verband met oorlogspensioenen

- Noord-Ierland; Ministerie van
werkgelegenheid en opleiding

- Noord-Ierland; Ministerie van regionale
ontwikkeling

- Noord-Ierland; Ministerie van sociale
ontwikkeling

- Noord-Ierland; Ministerie van landbouw en
plattelandsontwikkeling

- Noord-Ierland; Ministerie van cultuur, kunst
en vrijetijdsbesteding

- Noord-Ierland; Ministerie van onderwijs
- Noord-Ierland; Ministerie van

ondernemingen, handel en investeringen
- Noord-Ierland; Ministerie van milieu

- Noord-Ierland; Ministerie van financiën en

ambtenarenzaken
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- Northern Ireland, Department of Health,
Social Services and Public Safety

- Northern Ireland, Department of Higher and
Further Education, Training and Employment

- Northern Ireland, Office of the First Minister
and Deputy First Minister

- Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public
Prosecutions for Northern Ireland
Forensic Science Agency of Northern
Ireland
Office of Chief Electoral Officer for
Northern Ireland
Police Service of Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service

- Office of Fair Trading
- Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner
for Administration and Health Service
Commissioners

- Office of the Deputy Prime Minister
Rent Assessment Panels

- Paymaster General's Office
- Postal Business of the Post Office

- Privy Council Office
- Public Record Office
- Royal Commission on Historical Manuscripts

- Noord-Ierland; Ministerie van
volksgezondheid, sociale voorzieningen en
openbare veiligheid

- Noord-Ierland; Ministerie van hoger en
voortgezet onderwijs, opleiding en
werkgelegenheid

- Noord-Ierland; Diensten van de eerste
minister en de vice-eerste minister

- Bureau voor Noord-Ierland
Bureau van de juridisch adviseur en
vertegenwoordiger, ook in rechte, van
de overheid
Bureau van het openbaar ministerie
voor Noord-Ierland
Forensisch instituut van Noord-Ierland

Bureau van het hoofd van de kiesraad
voor Noord-Ierland
Politiedienst van Noord-Ierland
Reclasseringsdienst van Noord-Ierland
Staatsdienst voor pathologie-anatomie

- Bureau voor eerlijke handel
- Nationaal bureau voor de statistiek

Centraal register van de nationale
gezondheidsdienst
Bureau van de ombudsman voor de
overheid en de NHS (nationale
gezondheidsdienst)

- Bureau van de vice-eerste minister
Huuradviescommissies

- Bureau van de thesaurier-generaal
- Postdiensten van the Post Office

(geprivatiseerde posterijen)
- Bureau van de Privy Council
- Nationaal en gerechtelijk archief
- Koninklijke Commissie voor historische

handschriften
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- Royal Hospital, Chelsea
- Royal Mint
- Rural Payments Agency

- Scotland, Auditor-General
- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal

Service

- Scotland, General Register Office
- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's

Remembrancer

- Scotland, Registers of Scotland

- The Scotland Office
- The Scottish Executive Corporate Services

- The Scottish Executive Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Scottish Higher Education Funding
Council

- The Scottish Executive Development
Department

- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong
Learning Department

- The Scottish Executive Finance

- The Scottish Executive Health Department

Local Health Councils
National Board for Nursing, Midwifery
and Health Visiting for Scotland

Scottish Council for Postgraduate Medical
Education

- Koninklijk hospitaal, Chelsea
- Koninklijke Munt
- Agentschap voor betalingen in de

landbouwsector
- Schotland, Rekenkamer
- Schotland, Openbaar ministerie, tevens

belast met onderzoek naar plotselinge
overlijdensgevallen en het toezicht op de
politie

- Schotland, Centraal bevolkingsregister
- Schotland, Dienst voor onbeheerde

nalatenschappen, vondsten en andere
zaken zonder bekende eigenaar

- Schotland, Dienst voor de Schotse
registers van eigendoms- en andere aktes

- Departement voor Schotland
- Facilitaire en personeelsdiensten van de

Schotse regering
- Ministerie van onderwijs van de Schotse

regering
Nationale kunstcollecties van
Schotland
Nationale bibliotheek van Schotland
Nationale musea van Schotland
Raad voor de financiering van het
hoger onderwijs in Schotland

- Ministerie van ontwikkeling van de
Schotse regering

- Ministerie van ondernemen en levenslang
leren van de Schotse regering

- Ministerie van financiën van de Schotse
regering

- Ministerie van volksgezondheid van de
Schotse regering

Lokale volksgezondheidsraden
Nationaal bureau voor verpleging,
kraamzorg en thuiszorg voor
Schotland
Schotse Raad voor post-universitair
medisch onderwijs
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Scottish National Health
Service Authorities and
Trusts

- The Scottish Executive Justice
Department

Accountant of Court's Office

High Court of Justiciary
Court of Session
HM Inspectorate of
Constabulary
Lands Tribunal for Scotland

Parole Board for Scotland
and Local Review
Committees
Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission
Sheriff Courts
Scottish Criminal Record
Office
Scottish Crime Squad
Scottish Fire Service
Training Squad
Scottish Police College
Social Security
Commissioners' Office

- The Scottish Executive Rural
Affairs Department

Crofters Commission
Red Deer Commission
Rent Assessment Panel and
Committees
Royal Botanic Garden,
Edinburgh

Autoriteiten en trusts van de Schotse NHS
(Nationale gezondheidsdienst)

- Ministerie van justitie van de Schotse regering

Dienst voor toezicht op en advies aan curatoren,
voogden en bewindvoerders
Hoger gerechtshof voor criminele zaken
Hoger gerechtshof voor burgerlijke zaken
Inspectiedienst politieorganisaties

Rechtbank voor eigendomsgeschillen en
pachtzaken voor Schotland
Commissie en plaatselijke beoordelingscomités
inzake voorlopige invrijheidstelling voor
Schotland
Rechtbanken van beroep voor geschillen in
verband met oorlogspensioenen
Schots hof voor pachtzaken en andere geschillen
op landbouwgebied
Juridische commissie van Schotland
Districtsrechtbanken
Schots bureau voor strafrechtelijke registers

Schotse recherchedienst
Schotse dienst voor opleiding van de brandweer

Schotse politie-academie
Bureau van de commissarissen van sociale
zekerheid

- Ministerie voor plattelandszaken van de Schotse
regering

Commissie voor kleinschalige landbouw
Commissie voor het edelhertenbestand
Huuradviescommissie en huuradviescomités

Koninklijke plantentuin, Edinburgh
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Royal Commission on the
Ancient and Historical
Monuments of Scotland
Royal Fine Art Commission
for Scotland

- The Scottish Executive Secretariat
- The Scottish Parliamentary Body

Corporate
- Scottish Record Office
- HM Treasury
- Office of Government Commerce
- The Wales Office (Office of the

Secretary of State for Wales)

Koninklijke Commissie voor historische
monumenten van Schotland

Koninklijke kunstcommissie voor Schotland

- Secretariaat van de Schotse regering
- Dienst interne organisatie van het Schotse Parlement

- Schots archief
- Schatkist
- Dienst overheidsaankopen
- Bureau voor Wales (bureau van de staatssecretaris

voor Wales)

_______________
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BIJLAGE V

LIJST VAN PRODUCTEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7, BETREFFENDE HET PLAATSEN

VAN OPDRACHTEN DOOR AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN

DEFENSIE 1

Hoofdstuk 25: Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

Hoofdstuk 26: Metaalertsen, slakken en assen

Hoofdstuk 27: Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze

stoffen; minerale was,

met uitzondering van:

ex 27.10: bijzondere motorbrandstoffen

Hoofdstuk 28: Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van

edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen,

met uitzondering van:

ex 28.09: explosieven

ex 28.13: explosieven

ex 28.14: traangas

ex 28.28: explosieven

ex 28.32: explosieven

ex 28.39: explosieven

ex 28.50: toxicologische producten

ex 28.51: toxicologische producten

ex 28.54: explosieven

                                                
1 De enige toepasselijke tekst voor het doel van huidige richtlijn is degene gegeven in bijlage I,

punt 3, van de overeenkomst.
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Hoofdstuk 29: Organische chemische producten,

met uitzondering van:

ex 29.03: explosieven

ex 29.04: explosieven

ex 29.07: explosieven

ex 29.08: explosieven

ex 29.11: explosieven

ex 29.12: explosieven

ex 29.13: toxicologische producten

ex 29.14: toxicologische producten

ex 29.15: toxicologische producten

ex 29.21: toxicologische producten

ex 29.22: toxicologische producten

ex 29.23: toxicologische producten

ex 29.26: explosieven

ex 29.27: toxicologische producten

ex 29.29: explosieven

Hoofdstuk 30: Farmaceutische producten

Hoofdstuk 31: Meststoffen

Hoofdstuk 32: Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleur- en verf-

stoffen, verf en vernis en verfmiddelen; mastiek; inkt

Hoofdstuk 33: Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische

producten
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Hoofdstuk 34: Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunst-

was, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen,

modelleerpasta's en tandtechnische waspreparaten

Hoofdstuk 35: Eiwitstoffen; lijm; enzymen

Hoofdstuk 37: Producten voor fotografie en cinematografie

Hoofdstuk 38: Diverse producten van de chemische industrie,

met uitzondering van:

ex 38.19: toxicologische producten

Hoofdstuk 39: Kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters van cellulose, kunstharsen en

werken daarvan,

met uitzondering van:

ex 39.03: explosieven

Hoofdstuk 40: Rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van rubber,

met uitzondering van:

ex 40.11:  kogelbestendige banden

Hoofdstuk 41: Huiden, vellen en leder

Hoofdstuk 42: Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, dameshandtassen en

dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen
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Hoofdstuk 43: Pelterijen en bontwerk; namaakbont

Hoofdstuk 44: Hout, houtskool en houtwaren

Hoofdstuk 45: Kurk en kurkwaren

Hoofdstuk 46: Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Hoofdstuk 47: Stoffen voor het vervaardigen van papier

Hoofdstuk 48: Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren

Hoofdstuk 49: Artikelen van de boekhandel en producten van de grafische kunst

Hoofdstuk 65: Hoofddeksels en delen daarvan,

Hoofdstuk 66: Paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan

Hoofdstuk 67: Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons;

kunstbloemen; werken van mensenhaar

Hoofdstuk 68: Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke

stoffen

Hoofdstuk 69: Keramische producten

Hoofdstuk 70: Glas en glaswerk
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Hoofdstuk 71: Echte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en

metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan;

fancy-bijouterieën

Hoofdstuk 73: Gietijzer, ijzer en staal

Hoofdstuk 74: Koper

Hoofdstuk 75: Nikkel

Hoofdstuk 76: Aluminium

Hoofdstuk 77: Magnesium, beryllium

Hoofdstuk 78: Lood

Hoofdstuk 79: Zink

Hoofdstuk 80: Tin

Hoofdstuk 81: Andere onedele metalen

Hoofdstuk 82: Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal,

met uitzondering van:

ex 82.05: gereedschap

ex 82.07: stukken gereedschap
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Hoofdstuk 83: Allerlei werken van onedele metalen

Hoofdstuk 84: Stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen,

met uitzondering van:

ex 84.06: motoren

ex 84.08: andere voortstuwingsmiddelen

ex 84.45: machines

ex 84.53: automatische gegevensverwerkende machines

ex 84.55: delen van post 84.53

ex 84.59: kernreactoren

Hoofdstuk 85: Elektrische machines, apparaten en toestellen; artikelen voor elektrotechnisch

gebruik,

met uitzondering van:

ex 85.13: telecommunicatie

ex 85.15: zendtoestellen

Hoofdstuk 86: Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen; niet elektrische signaal- en

waarschuwingstoestellen voor het verkeer,

met uitzondering van:

ex 86.02: gepantserde locomotieven

ex 86.03: andere gepantserde locomotieven

ex 86.05: gepantserde wagons

ex 86.06: rijdende werkplaatsen

ex 86.07: wagons
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Hoofdstuk 87: Automobielen, tractoren, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen, voor

vervoer over land,

met uitzondering van:

ex 87.08: gevechtswagens en pantserauto's

ex 87.01: tractoren

ex 87.02: militaire voertuigen

ex 87.03: takelwagens

ex 87.09: motorrijwielen

ex 87.14: aanhangwagens

Hoofdstuk 89: Scheepvaart,

met uitzondering van:

ex 89.01A: oorlogsschepen

Hoofdstuk 90: Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en

toestellen voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en

precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische

instrumenten, apparaten en toestellen,

met uitzondering van:

ex 90.05: binocles

ex 90.13: diverse instrumenten, lasers

ex 90.14: telemeters

ex 90.28: elektrische of elektronische meetinstrumenten

ex 90.11: microscopen

ex 90.17: instrumenten voor de geneeskunde

ex 90.18: toestellen voor mechanische therapie

ex 90.19: orthopedische toestellen

ex 90.20: röntgentoestellen
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Hoofdstuk 91: Uurwerken

Hoofdstuk 92: Muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid,

toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor

televisie; delen en toebehoren van deze instrumenten en toestellen

Hoofdstuk 94: Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden

en dergelijke artikelen,

met uitzondering van:

ex 94.01 A: zitmeubelen voor vliegtoestellen

Hoofdstuk 95: Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd, in bewerkte staat

(werken daaronder begrepen)

Hoofdstuk 96: Borstelwerk, kwasten en penselen, bezems, poederkwastjes en zeven

Hoofdstuk 98: Diverse werken

_______________
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BIJLAGE VI

DEFINITIE VAN ENKELE TECHNISCHE SPECIFICATIES

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

1) a) "technische specificaties", in geval van overheidsopdrachten voor werken: alle

technische voorschriften, met name die welke zijn opgenomen in het bestek, die een

omschrijving geven van de vereiste kenmerken van een werk, een materiaal, een

product of een levering en aan de hand waarvan op objectieve wijze een werk, een

materiaal, een product of een levering zodanig kan worden omschreven dat dit beant-

woordt aan het gebruik waarvoor het door de aanbestedende dienst is bestemd. Tot deze

kenmerken behoren ook het niveau van milieuvriendelijkheid, een ontwerp dat aan alle

vereisten voldoet (met inbegrip van de toegankelijkheid voor gehandicapten), en de

overeenstemmingsbeoordeling, gebruiksgeschiktheid, veiligheid of afmetingen, met

inbegrip van kwaliteitsborgingsprocedures, terminologie, symbolen, proefnemingen en

proefnemingsmethoden, verpakking, markering en etikettering en productieprocessen en

-methoden. Zij omvatten eveneens de voorschriften voor het ontwerpen en het

berekenen van het werk, de voorwaarden voor proefnemingen, controle en oplevering

van de werken, alsmede de bouwtechnieken of bouwwijzen en alle andere technische

voorwaarden die de aanbestedende dienst bij algemene dan wel bijzondere maatregel

kan voorschrijven met betrekking tot de voltooide werken en tot de materialen of

bestanddelen waaruit deze werken zijn samengesteld;
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b) "technische specificatie", in geval van overheidsopdrachten voor leveringen of voor
diensten: een specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de
vereiste kenmerken van een product of dienst, zoals het niveau van kwaliteit, het niveau
van milieuvriendelijkheid, een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet (met inbegrip van
de toegankelijkheid voor gehandicapten) en de overeenstemmingsbeoordeling,
gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid of afmetingen van het product, met inbegrip
van de voor het product geldende voorschriften inzake handelsbenaming, terminologie,
symbolen, proefnemingen en proefnemingsmethoden, verpakking, markering en
etikettering, gebruiksaanwijzingen, productieprocessen en -methoden, en overeen-
stemmingsbeoordelingsprocedures;

2) "norm": een technische specificatie die door een erkende normalisatie-instelling voor
herhaalde of voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming niet verplicht
is en die tot een van de volgende categorieën behoort:

- internationale norm: een norm die door een internationale normalisatie-instelling wordt
aangenomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld;

- Europese norm: een norm die door een Europese normalisatie-instelling wordt aan-
genomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld;

- nationale norm: een norm die door een nationale normalisatie-instelling wordt aan-
genomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld;

3) "Europese technische goedkeuring": op de bevinding dat aan de essentiële eisen wordt
voldaan gebaseerde, gunstig uitgevallen technische beoordeling waarbij een product, gezien
zijn intrinsieke eigenschappen en de voor de toepassing en het gebruik ervan vastgestelde
voorwaarden, geschikt wordt verklaard voor het gebruik voor bouwdoeleinden. De Europese
technische goedkeuring wordt afgegeven door de te dien einde door de lidstaat erkende
instelling;
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4) "gemeenschappelijke technische specificaties": technische specificaties die zijn opgesteld

volgens een door de lidstaten erkende procedure die in het Publicatieblad van de Europese

Gemeenschappen wordt bekendgemaakt;

5) "technisch referentiekader": ieder ander product dan de officiële normen, dat door de

Europese normalisatie-instellingen is opgesteld volgens procedures die aan de ontwikkeling

van de marktbehoeften zijn aangepast.

_______________
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BIJLAGE VII

INLICHTINGEN DIE IN DE AANKONDIGINGEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN

BIJLAGE VII A

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN MOETEN

WORDEN OPGENOMEN

AANKONDIGING VAN BEKENDMAKING VAN EEN VOORAANKONDIGING VIA EEN

KOPERSPROFIEL

1. Land van de aanbestedende dienst

2. Naam van de aanbestedende dienst

3. Internetadres van het "kopersprofiel" (URL)

4. CPV-indeling
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VOORAANKONDIGING

1. Naam, adres, faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende dienst en, indien het een

andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. Indien van toepassing, de vermelding dat het gaat om een overheidsopdracht die is voor-

behouden aan sociale werkplaatsen of waarvan de uitvoering is voorbehouden in het kader

van programma's voor beschermde arbeid.

3. Bij overheidsopdrachten voor werken: aard en omvang van de werken en plaats van uit-

voering; indien het werk in verschillende percelen is verdeeld, belangrijkste kenmerken van

deze percelen in verhouding tot het werk; indien beschikbaar, raming van de kostenmarge van

de voorgenomen werken; nomenclatuurindeling.

Voor overheidsopdrachten voor leveringen: aard en hoeveelheid of waarde van de te leveren

artikelen; nomenclatuurindeling; nomenclatuurindeling.

Bij overheidsopdrachten voor diensten: totaal geraamde bedrag van de aankopen in elke van

de in bijlage II A genoemde categorieën diensten; nomenclatuurindeling.

4. Beoogde data voor de aanvang van de procedure(s) voor het plaatsen van de opdracht(en), in

geval van overheidsopdrachten voor diensten per categorie.

5. Indien van toepassing, de vermelding dat het om een raamovereenkomst gaat.

6. Eventueel andere informatie.
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7. Datum van verzending van de aankondiging of van de aankondiging van bekendmaking van

deze vooraankondiging in het kopersprofiel.

8. De vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

AANKONDIGING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN

Openbare, niet-openbare procedures, concurrentiegerichte dialogen, procedures van gunning door

onderhandelingen

1. Naam, adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende dienst.

2. Indien van toepassing, de vermelding dat het gaat om een overheidsopdracht die is voor-

behouden aan sociale werkplaatsen of waarvan de uitvoering is voorbehouden in het kader

van programma's voor beschermde arbeid.

3. a) Wijze van aanbesteding.

b) Indien van toepassing, motivering van de toepassing van de versnelde procedure (in

geval van een niet-openbare procedure of een procedure van gunning door onder-

handelingen).

c) Indien van toepassing, vermelden dat het om een raamovereenkomst gaat.

d) Indien van toepassing, vermelden dat het een dynamisch aankoopsysteem betreft.

e) Indien van toepassing, gebruikmaking van een elektronische veiling (in geval van een

openbare, niet-openbare procedure of een procedure van gunning door onderhande-

lingen, in het in artikel 30, lid 1, onder a), bedoelde geval).
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4. Vorm van de opdracht.

5. Plaats van uitvoering van de werken of plaats van levering van de producten of diensten.

6. a) Overheidsopdrachten voor werken:

- aard, omvang en algemene kenmerken van de werken. Vermelding van met name

de opties voor latere werken en, indien bekend, een voorlopig tijdschema voor de

uitoefening van de opties, alsook van het aantal eventuele verlengingen. Indien het

werk of de opdracht in verschillende percelen is verdeeld, de orde van grootte van

de percelen; nomenclatuurindeling,

- gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht wanneer deze ook

betrekking heeft op de opstelling van ontwerpen,

- bij raamovereenkomsten: beoogde looptijd van de raamovereenkomst, de totale

geraamde waarde van de werken voor de gehele looptijd van de raamovereen-

komst en, voorzover mogelijk, de waarde en frequentie van de te plaatsen

opdrachten.
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b) Overheidsopdrachten voor leveringen:

- aard van de te leveren producten, met name met vermelding of de aanbesteding

betrekking heeft op aankoop, lease, huur, huurkoop of een combinatie hiervan, nomen-

clatuurindeling. Hoeveelheid te leveren producten, met name onder vermelding van de

opties voor latere aankopen en, indien bekend, een voorlopig tijdschema voor de uit-

oefening van de opties, alsook het aantal eventuele verlengingen, nomenclatuurindeling,

- in het geval van regelmatig dan wel binnen een bepaalde periode terugkerende

opdrachten voorts vermelding, indien bekend, van een tijdschema voor de beoogde

vervolgopdrachten voor leveringen,

- bij raamovereenkomsten: beoogde looptijd van de raamovereenkomst, de totale

geraamde waarde van de leveringen voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst

en, voorzover mogelijk, de waarde en frequentie van de te plaatsen opdrachten.

c) Overheidsopdrachten voor diensten:

- categorie waartoe de dienst behoort, en beschrijving. Nomenclatuurindeling.

Hoeveelheid van de te leveren diensten. Vermelding van met name de opties voor latere

aankopen en, indien bekend, een voorlopig tijdschema voor de uitoefening van de

opties, alsook van het aantal eventuele verlengingen. In het geval van binnen een

bepaalde periode terugkerende opdrachten voorts vermelding, indien bekend, van een

tijdschema voor de beoogde vervolgopdrachten voor diensten.
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Bij raamovereenkomsten: beoogde looptijd van de raamovereenkomst, de totale

geraamde waarde van de diensten voor de gehele looptijd van de raam-

overeenkomst en, voorzover mogelijk, de waarde en frequentie van de te plaatsen

opdrachten.

- vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of bestuurs-

rechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

Verwijzing naar de desbetreffende wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling.

- Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van het

personeel dat met het verlenen van de dienst wordt belast, dienen op te geven.

7. Wanneer de opdrachten in percelen zijn verdeeld, vermelding van de mogelijkheid voor de

ondernemers om voor één, meer en/of alle percelen in te schrijven.

8. Uiterste datum voor de uitvoering van de werken/leveringen/diensten of looptijd van de

opdracht voor  werken/leveringen/diensten; voorzover mogelijk, uiterste datum voor de

aanvang van de werken of uiterste datum voor aanvang van de levering van de producten of

de verlening van de diensten.

9. Toelating of verbod van varianten.

10. Indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.
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11. In geval van een openbare procedure:

a) naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de dienst waar het bestek

en aanvullende documentatie kunnen worden aangevraagd;

b) indien van toepassing, de uiterste datum voor de indiening van deze aanvraag;

c) indien van toepassing, het bedrag dat voor het verkrijgen van de genoemde documen-

tatie moet worden betaald en wijze van betaling.

12. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen of van de indicatieve

inschrijvingen indien het gaat om de instelling van een dynamisch aankoopsysteem

(openbare procedures).

b) Uiterste datum voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming (niet-openbare

procedures en procedures van gunning via onderhandelingen).

c) Adres waar zij moeten worden ingediend.

d) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

13. In geval van een openbare procedure:

a) personen die bij de opening van de inschrijvingen worden toegelaten;

b) dag, uur en plaats van de opening.

14. Indien van toepassing, verlangde borgsommen en waarborgen.
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15. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzingen naar de teksten

waarin deze te vinden zijn.

16. Indien van toepassing, de vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de

opdracht wordt gegund.

17. Selectiecriteria betreffende de persoonlijke situatie van ondernemers die tot hun uitsluiting

kunnen leiden en de nodige informatie waaruit blijkt dat zij niet tot de gevallen behoren die

uitsluiting rechtvaardigen. Selectiecriteria en gegevens over de persoonlijke situatie van de

ondernemer, alsmede de nodige gegevens en bescheiden voor de beoordeling van de econo-

mische en technische minimumeisen waaraan de ondernemer moet voldoen. Eventueel

vereiste specifieke minimumeisen ten aanzien van de bekwaamheid.

18. Voor raamovereenkomsten: aantal ondernemers dat zal deelnemen, in voorkomend geval het

maximumaantal, looptijd van de beoogde raamovereenkomst, in voorkomend geval, onder

vermelding van de redenen voor een looptijd van meer dan vier jaar,

19. Voor de concurrentiegerichte dialoog en de procedures van gunning via onderhandelingen

met bekendmaking van een overheidsopdracht, indien van toepassing, vermelding van de

gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te

bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt.

20. Voor de niet-openbare procedures, de concurrentiegerichte dialoog en de procedures van

gunning via onderhandelingen met bekendmaking van een overheidsopdracht, wanneer

gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot beperking van het aantal kandidaten voor het

indienen van inschrijvingen, de dialoog of de onderhandelingen: minimumaantal en, in voor-

komend geval, maximumaantal kandidaten en objectieve criteria voor de bepaling van dit

aantal kandidaten.
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21. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen (openbare

procedure).

22. Indien van toepassing, naam en adres van reeds door de aanbestedende dienst geselecteerde

ondernemers (procedures van gunning via onderhandelingen).

23. In artikel 53 bedoelde gunningscriteria: "laagste prijs" of "economisch voordeligste

inschrijving". De criteria voor de vaststelling van de economisch voordeligste inschrijving en

de weging ervan moeten worden vermeld wanneer zij niet in het bestek zijn opgenomen, of, in

geval van een concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document.

24. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en, in voorkomend

geval, bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor het starten van

beroepsprocedures of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en

e-mailadres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.

25. Datum (data) van bekendmaking van de vooraankondiging overeenkomstig de technische

specificaties voor de bekendmaking als vermeld in bijlage VIII of vermelding van de

niet-bekendmaking ervan.

26. Datum van verzending van de aankondiging.

27. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.
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VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT IN HET KADER

VAN EEN DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM

1. Land van de aanbestedende dienst.

2. Naam en e-mailadres van de aanbestedende dienst.

3. Verwijzing naar de bekendmaking van de aankondiging van een overheidsopdracht in het

kader van het dynamische aankoopsysteem.

4 E-mailadres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende het dynamische aan-

koopsysteem beschikbaar zijn.

5. Voorwerp van de opdracht: beschrijving door middel van de CPV-nomenclatuurindeling en

hoeveelheid of omvang van de te plaatsen opdracht.

6. Termijn voor de indiening van de indicatieve inschrijvingen.

AANKONDIGING VAN GEPLAATSTE OPDRACHTEN

1. Naam en adres van de aanbestedende dienst.

2. Gevolgde aanbestedingsprocedure. In geval van een procedure van gunning via onder-

handelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht

(artikel 28), motivering van de keuze van de procedure.

3. Overheidsopdrachten voor werken: aard en omvang van de werkzaamheden en algemene

kenmerken van het werk.
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Overheidsopdrachten voor leveringen: aard en hoeveelheid van de geleverde producten,

indien van toepassing, uitgesplitst per leverancier; nomenclatuurindeling.

Overheidsopdrachten voor diensten: categorie waartoe de dienst behoort, en beschrijving van

de dienst; nomenclatuurindeling; hoeveelheid afgenomen diensten.

4. Datum van de plaatsing van de opdracht.

5. Gunningscriteria.

6. Aantal ontvangen inschrijvingen.

7. Naam en adres van de begunstigde(n).

8. Betaalde prijs of prijzen (minimum/maximum).

9. Waarde van de geselecteerde inschrijving(en) of de hoogste en de laagste inschrijving die bij

de gunning in aanmerking zijn genomen.

10. Indien van toepassing, gedeelte van de opdracht dat aan derden in onderaanbesteding kan

worden gegeven en de waarde daarvan.

11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht overeenkomstig de

technische specificaties voor de bekendmaking als vermeld in bijlage VIII.

12. Datum van verzending van deze aankondiging.
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13. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en, in voorkomend

geval, bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor het starten

van beroepsprocedures of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, fax-

nummer en e-mailadres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.
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BIJLAGE VII B

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN BETREFFENDE CONCESSIE-

OVEREENKOMSTEN VOOR OPENBARE WERKEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN

1. Naam, adres, faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende dienst

2. a) Plaats van uitvoering

b) Omschrijving van de concessieovereenkomst; aard en omvang van de werken

3. a) Uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen

b) Adres waar zij moeten worden ingediend

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld

4. Persoonlijke, technische en financiële voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen

5. Bij de gunning van het contract toe te passen criteria

6. Indien van toepassing, minimumpercentage van de aan derden uitbestede werken

7. Datum van verzending van de aankondiging

8. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en, in voorkomend

geval, bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor het starten van

beroepsprocedures of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en

e-mailadres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.
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BIJLAGE VII C

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN OPGENOMEN IN AANKONDIGINGEN VAN

OPDRACHTEN VAN DE CONCESSIEHOUDER VAN WERKEN DIE ZELF GEEN

AANBESTEDENDE DIENST IS

1. a) Plaats van uitvoering

b) Aard en omvang van de werken, algemene kenmerken van het werk

2. Eventueel verplichte uitvoeringstermijn

3. Naam en adres van de dienst waar het bestek en de aanvullende documentatie kunnen worden

aangevraagd

4. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming en/of de ontvangst

van de inschrijvingen

b) Adres waar zij moeten worden ingediend

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld

5. Indien van toepassing, verlangde borgsommen en waarborgen

6. Voorwaarden van financiële en technische aard waaraan de ondernemer moet voldoen

7. Bij de gunning van de opdracht te hanteren criteria

8. Datum van verzending van de aankondiging
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BIJLAGE VII D

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN BETREFFENDE PRIJSVRAGEN VOOR

DIENSTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN

AANKONDIGINGEN BETREFFENDE PRIJSVRAGEN

1. Naam, adres, faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende dienst en van de dienst waar

aanvullende documentatie kan worden aangevraagd.

2. Omschrijving van het project.

3. Type prijsvraag: openbaar of niet-openbaar.

4. In geval van een openbare prijsvraag: uiterste datum voor de indiening van ontwerpen.

5. In geval van een niet-openbare prijsvraag:

a) beoogd aantal deelnemers;

b) indien van toepassing, namen van reeds geselecteerde deelnemers;

c) criteria voor selectie van de deelnemers;
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d) uiterste datum voor de verzoeken tot deelneming.

6. Indien van toepassing, vermelding dat de deelneming voorbehouden is aan een specifieke

beroepsgroep.

7. Criteria die bij de beoordeling van de ontwerpen worden toegepast.

8. Indien van toepassing, namen van geselecteerde juryleden.

9. Vermelding of het besluit van de jury voor de aanbestedende dienst bindend is.

10. Indien van toepassing, aantal en waarde van de prijzen.

11. Indien van toepassing, aan alle deelnemers uit te betalen bedragen.

12. Vermelding of de overheidsopdrachten naar aanleiding van de prijsvraag al dan niet zullen

worden gegund aan de winnaar(s) van de prijsvraag.

13. Datum van verzending van de aankondiging.

AANKONDIGING VAN DE RESULTATEN VAN EEN PRIJSVRAAG

1. Naam, adres, faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende dienst.

2. Omschrijving van het project.

3. Totaal aantal deelnemers.



11029/3/02 REV 3 AL/mm 17
BIJLAGE VII DG C II    NL

4. Aantal buitenlandse deelnemers.

5. Winnaar(s) van de prijsvraag.

6. Indien van toepassing, prijs- of prijzengeld.

7. Referentienummer van de aankondiging van de prijsvraag.

8. Datum van verzending van de aankondiging.

_______________
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BIJLAGE VIII

SPECIFICATIES BETREFFENDE DE BEKENDMAKING

1. Bekendmaking van de aankondigingen

a) De in de artikelen 35, 58, 64 en 69 genoemde aankondigingen worden door de

aanbestedende diensten aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese

Gemeenschappen toegezonden in het formaat dat wordt voorgeschreven door

Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie van 13 september 2001 over het gebruik

van de standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen van

overheidsopdrachten 1. In de in artikel 35, lid 1, eerste alinea, bedoelde

vooraankondigingen die via een kopersprofiel zoals bedoeld in punt 2, onder b),

worden bekendgemaakt alsmede in de aankondiging van deze bekendmaking, wordt

ook dit formaat gebruikt.

b) De in de artikelen 35, 58, 64 en 69 genoemde aankondigingen worden

bekendgemaakt door het Bureau voor officiële publicaties der Europese

Gemeenschappen of door de aanbestedende diensten in geval van

vooraankondigingen via een kopersprofiel overeenkomstig artikel 35, lid 1, eerste

alinea.

De aanbestedende diensten kunnen deze informatie bovendien in een "kopersprofiel"

zoals bedoeld in punt 2, onder b), via het internet bekendmaken.

                                                
1 PB L 285 van 29.10.2001, blz. 1.
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c) Het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen zendt de aanbe-

stedende dienst de bevestiging van de bekendmaking zoals bedoeld in artikel 36,

lid 8.

2. Bekendmaking van aanvullende of bijkomende informatie

a) De aanbestedende diensten wordt aangeraden het volledige bestek en de volledige

aanvullende documentatie op het internet bekend te maken.

b) Het kopersprofiel kan voor aankondigingen, als bedoeld in artikel 35, lid 1, eerste

alinea, informatie bevatten over lopende aanbestedingsprocedures, voorgenomen

aankopen, geplaatste opdrachten, geannuleerde procedures, alsmede alle nuttige

algemene informatie, zoals het contactpunt, een telefoon- en faxnummer, een

postadres en een e-mailadres.

3. Formaat en wijze voor de elektronische verzending van aankondigingen

Het formaat en de wijze voor de elektronische verzending van aankondigingen zijn op te

vragen op internenadres "http://simap.eu.int".

_______________
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BIJLAGE IX

REGISTERS

BIJLAGE IX A 1

OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN

De beroepsregisters, verklaringen of attesten voor elke lidstaat zijn:

- voor België: "Handelsregister - Registre du commerce";

- voor Denemarken: "Handelsregistren", "Aktieselskabsregistren" en "Erhvervsregistren";

- voor Duitsland: "Handelsregister" en "Handwerksrolle";

- voor Griekenland: het Register van erkende ondernemingen ("Μητρώο Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων" - MEEΠ) van het ministerie voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Openbare

Werken (YΠΕΧΩ∆Ε);

- voor Spanje: voor rechtspersonen: inschrijving in het "Registro Mercantil" of gelijkwaardig

register naarlang de kenmerken van de betrokken entiteit;

- voor Frankrijk: "Registre du commerce" en "Répertoire des métiers";

                                                
1 Voor de toepassing van artikel 46 wordt onder "registers" verstaan de registers die in deze

bijlage vermeld worden, alsmede de registers die in de plaats van deze registers gekomen zijn,
voorzover hierin op nationaal niveau wijzigingen zijn aangebracht.
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- Voor Ierland: "Registrar of Companies" of "Registrar of Friendly Societies". Een aannemer,

die niet is ingeschreven, kan worden verzocht een attest over te leggen waaruit blijkt dat hij

onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een

bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd.

- voor Italië: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato";

- voor Luxemburg: "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers";

- voor Nederland: "Handelsregister";

- voor Oostenrijk: "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern";

- voor Portugal:"Registo Nacional das Pessoas Colectivas";

- voor Finland: "Kaupparekisteri", "Handelsregistren";

- voor Zweden: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

- voor het Verenigd Koninkrijk: een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde aannemer wordt

geacht te zijn ingeschreven in een handels- of beroepsregister wanneer uit een attest van de

"Registrar of Companies" blijkt dat deze aannemer een bedrijf heeft opgericht of wanneer uit

een attest blijkt dat de betrokkene onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te

oefenen op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam.
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BIJLAGE IX B

OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN

De bedoelde beroeps- of handelsregisters, verklaringen of attesten zijn:

- voor België: "Handelsregister - Registre du commerce";

- voor Denemarken: "Erhvervs- og selskabsstyrelsen";

- voor Duitsland: "Handelsregister" en "Handwerksrolle";

- voor Griekenland: «Βιοτεχνικό ή Βιοµηχανικό ή Εµπορικό Επιµελητήριο»;

- voor Spanje: voor rechtspersonen: inschrijving in het "Registro Mercantil" of gelijkwaardig

register naarlang de kenmerken van de betrokken entiteit;

- voor Frankrijk: "Registre du commerce" en "Répertoire des métiers";

- voor Ierland: "Registrar of Companies" of "Registrar of Friendly Societies". Een leverancier,

die niet is ingeschreven kan worden verzocht een attest over te leggen waaruit blijkt dat hij

onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een

bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd.

- voor Italië: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" en

"Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato";
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- voor Luxemburg: "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers";

- voor Nederland: "Handelsregister";

- voor Oostenrijk: "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern";

- voor Portugal: "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";

- voor Finland: "Kaupparekisteri", "Handelsregistren";

- voor Zweden: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

- voor het Verenigd Koninkrijk: een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier wordt

geacht te zijn ingeschreven in een handels- of beroepsregister wanneer uit een attest van de

"Registrar of Companies" blijkt dat hij een bedrijf heeft opgericht of, wanneer uit een attest

blijkt dat de betrokkene onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen op een

bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam.
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BIJLAGE IX C

OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DIENSTEN

De bedoelde beroeps- of handelsregisters, verklaringen of attesten zijn:

- voor België: "Handelsregister - Registre du commerce" en "Beroepsorden - Ordres

professionnels";

- voor Denemarken: "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen";

- voor Duitsland: "Handelsregister", "Handwerksrolle" en "Vereinsregister";

- voor Griekenland: de dienstverlener kan worden verzocht een onder ede en ten overstaan van

een notaris afgelegde verklaring over te leggen betreffende de uitoefening van het betrokken

beroep; in de in de geldende wettelijke regeling bepaalde gevallen, voor het verlenen van de

in bijlage I A vermelde diensten voor onderzoek, het beroepsregister "Μητρώο Μελετητών",

alsmede "Μητρώο Γραφείων Μελετών";

- voor Spanje: voor rechtspersonen: inschrijving in het "Registro Mercantil" of gelijkwaardig

register naarlang de kenmerken van de betrokken entiteit;

- voor Frankrijk: "Registre du commerce" en "Répertoire des métiers";
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- voor Ierland: "Registrar of Companies" of "Registrar of Friendly Societies". Een

dienstverlener, die niet is ingeschreven kan worden verzocht een attest over te leggen waaruit

blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het desbetreffende beroep uit te oefenen in het land

waar hij zich heeft gevestigd op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam.

- voor Italië: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato",

"Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" of "Consiglio nazionale degli ordini

professionali";

- voor Luxemburg: "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers";

- voor Nederland: "Handelsregister";

- voor Oostenrijk: "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern";

- voor Portugal: "Registro Nacional das Pessoas Colectivas";

- voor Finland: "Kaupparekisteri"/"Handelsregistren";

- voor Zweden: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

- voor het Verenigd Koninkrijk: een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde dienstverlener

wordt geacht te zijn ingeschreven in een handels- of beroepsregister wanneer uit een attest

van de "Registrar of Companies" blijkt dat hij een bedrijf heeft opgericht of wanneer uit een

attest blijkt dat de betrokkene onder ede heeft verklaard het desbetreffende beroep uit te

oefenen op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam.

_______________
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BIJLAGE X

EISEN TEN AANZIEN VAN MIDDELEN VOOR DE ELEKTRONISCHE ONTVANGST

VAN INSCHRIJVINGEN, VERZOEKEN TOT DEELNEMING OF PLANNEN EN

ONTWERPEN BIJ PRIJSVRAGEN

De middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen, verzoeken tot deelneming en

plannen en ontwerpen moeten door passende technische voorzieningen en procedures tenminste de

waarborg bieden dat

a) elektronische handtekeningen met betrekking tot inschrijvingen, verzoeken tot deelneming

en toezending van plannen en ontwerpen met toepassing van Richtlijn 1999/93/EG aan de

nationale wetgeving voldoen;

b) het exacte tijdstip en de exacte datum van ontvangst van inschrijvingen, verzoeken tot

deelneming en plannen en ontwerpen precies kunnen worden vastgesteld;

c) redelijkerwijs kan worden verzekerd dat niemand vóór de opgegeven uiterste data toegang

kan hebben tot de op grond van onderhavige eisen verstrekte informatie;

d) bij een inbreuk op dit toegangsverbod redelijkerwijs kan worden verzekerd dat de inbreuk

zonder problemen kan worden opgespoord;

e) alleen de gemachtigde personen de data voor openbaarmaking van de ontvangen

informatie kunnen vaststellen of wijzigen;
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f) tijdens de verschillende fasen van de gunningsprocedure of van de prijsvraag alleen een

gelijktijdig optreden van de gemachtigde personen toegang kan geven tot het geheel of een

gedeelte van de verstrekte informatie; 

g) het gelijktijdig optreden van de gemachtigde personen slechts na de opgegeven datum

toegang tot de verstrekte informatie kan geven;

h) de met toepassing van de onderhavige eisen ontvangen en openbaar gemaakte informatie

enkel toegankelijk blijft voor de tot inzage gemachtigde personen.

_______________
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BIJLAGE XI

TERMIJNEN VOOR OMZETTING EN TOEPASSING

(artikel 80)

Richtlijn Termijnen voor omzetting en toepassing

92/50/EEG (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1)
Oostenrijk, Finland, Zweden*

1 juli 1993
1 januari 1995

93/36/EEG (PB L 199 van 9.8.1993, blz. 1)
Oostenrijk, Finland, Zweden*

13 juni 1994
1 januari 1995

93/37/EEG (PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54)
codificatie van de Richtlijnen:

- 71/305/EEG (PB L 185 van 16.8.1971, blz. 5):

- EG � 6
- DK, IRL, UK
- Griekenland
- Spanje, Portugal
- Oostenrijk, Finland, Zweden*

30 juli 1972
1 januari 1973
1 januari 1981
1 januari 1986
1 januari 1995

- 89/440/EEG (PB L 210 van 21.7.1989, blz. 1):

- EG �9
- Griekenland, Spanje, Portugal
- Oostenrijk, Finland, Zweden*

19 juli 1990
1 maart 1992
1 januari 1995

97/52/EEG (PB L 328 van 28.11.1997, blz. 1) 13 oktober 1998

____________

* EER: 1 januari 1994

_______________
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BIJLAGE XII

CONCORDANTIETABEL 1

Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn 93/36/EEG Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Art. 1, lid 1 Art. 1, eerste regel,
aangepast

Art. 1, eerste regel,
aangepast

Art. 1, eerste regel,
aangepast

Art. 1, lid 2,
onder a)

Art. 1, onder a),
eerste deel van de
zin

Art. 1, onder a),
eerste en laatste deel
van de eerste zin

Art. 1, onder a) Gewijzigd

Art. 1, lid 2,
onder b)

Art. 1, onder a) en
c), aangepast

- -

Art. 1, lid 2,
onder c), eerste
alinea

- Art. 1, onder a),
tweede deel van de
eerste zin en de
tweede zin,
aangepast

Art. 1, lid 2,
onder c), tweede
alinea

- Art. 1, onder a),
aangepast

-

Art. 1, lid 2,
onder d), eerste
alinea

- - - Nieuw

Art. 1, lid 2,
onder d), tweede
alinea

- - Art. 2, aangepast

Art. 1, lid 2,
onder d), derde
alinea

- - 16e overweging
aangepast

Art. 1, lid 3 Art. 1, onder d) - -

Art. 1, lid 4 - - - Nieuw

Art. 1, lid 5 - - Nieuw

                                                
1 Met "aangepast" wordt bedoeld dat het gaat om een nieuwe formulering van de tekst zonder

dat de tekst van de ingetrokken richtlijnen inhoudelijk is gewijzigd. Wijzigingen van de
inhoud van de bepalingen van de ingetrokken richtlijnen worden aangegeven met de
vermelding "gewijzigd". Deze vermelding staat in de laatste kolom wanneer de wijziging
betrekking heeft op de bepalingen van de drie ingetrokken richtlijnen. Wanneer de wijziging
slechts op een of twee richtlijnen betrekking heeft, staat de vermelding "gewijzigd" in de
kolom van de desbetreffende richtlijn of richtlijnen.
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Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn 93/36/EEG Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Art. 1, lid 6 - - - Nieuw

Art. 1, lid 7 - - - Nieuw

Art. 1, lid 8, eerste
alinea

- - Art. 1, onder c),
eerste zin aangepast

Art. 1, lid 8,
tweede alinea

- - - Nieuw

Art. 1, lid 8, derde
alinea

Art. 1, onder h) Art. 1, onder c) Art. 1, onder c),
tweede zin

Gewijzigd

Art. 1, lid 9 Art. 1, onder b),
aangepast

Art. 1, onder b),
aangepast

Art. 1, onder b),
aangepast

Art. 1, lid 10 - - - Nieuw
Art. 1, lid 11,
eerste alinea

Art. 1, onder e),
aangepast

Art. 1, onder d),
aangepast

Art. 1, onder d),
aangepast

Art. 1, lid 11,
tweede alinea

Art. 1, onder f),
aangepast

Art. 1, onder e),
aangepast

Art. 1, onder e),
aangepast

Art. 1, lid 11, derde
alinea

- - - Nieuw

Art. 1, lid 11,
vierde alinea

Art. 1, onder g),
aangepast

Art. 1, onder f),
aangepast

Art. 1, onder f),
aangepast

Art. 1, lid 11,
vijfde alinea

Art. 1, onder g),
aangepast

Art. 1, lid 12 - - - Nieuw
Art. 1, lid 13 - - - Nieuw
Art. 1, lid 14 - - - Nieuw
Art. 1, lid 15 - - - Nieuw
Art. 2 Art. 6, lid 6 Art. 5, lid 7 Art. 3, lid 2 Gewijzigd
Art. 3 - Art. 2, lid 2 -
Art. 4, lid 1 Nieuw Nieuw Art. 26, leden 2 en

3, aangepast
Art. 4, lid 2 Art. 21 gewijzigd Art. 18, aangepast Art. 26, lid 1

gewijzigd
Art. 5 Art. 33 bis

aangepast
Art. 28 gewijzigd Art. 38 bis

aangepast
Art. 6 - Art. 15, lid 2 - Gewijzigd
Art. 7, onder a) en
b)

Art. 5, lid 1, onder a)
aangepast

Art. 7, lid 1,
onder a), aangepast



11029/3/02 REV 3 AL/mm 3
BIJLAGE XII DG C II    NL

Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn
93/36/EEG

Richtlijn 92/50/EEG Andere
besluiten

Art. 7, onder c) Art. 6, lid 1,
onder a),
aangepast

- -

Art. 8 Art. 2 en art. 6,
lid 1, onder b),
aangepast

- Art. 3, lid 3 en art. 7, lid
1, onder a), aangepast

Art. 9, lid 1,
eerste alinea

- Art. 5, lid 5 Art. 7, leden 2 en 7 Gewijzigd

Art. 9, lid 1,
tweede alinea

- - - Nieuw

Art. 9, lid 2 - Art. 5, lid 1,
onder b)

- Gewijzigd

Art. 9, lid 3 Art. 6, lid 4 Art. 5, lid 6 Art. 7, lid 3, tweede
zinsdeel

Art. 9, lid 4 Art. 6, lid 5,
aangepast

Art. 9, lid 5,
onder a)

Art. 6, lid 3,
aangepast

- Art. 7, lid 4, derde alinea,
aangepast

Art. 9, lid 5,
onder b)

- Art. 5, lid 4 - Gewijzigd

Art. 9, lid 6 - Art. 5, lid 2 -
Art. 9, lid 7 Art. 5, lid 3 Art. 7, lid 6
Art. 9, lid 8,
onder a)

- - Art. 7, lid 4 Gewijzigd

Art. 9, lid 8,
onder b)

- Art. 7, lid 5 Gewijzigd

Art. 9, lid 9 - - - Nieuw
Art. 10 Nieuw Art. 3 aangepast Art. 4, lid 1, aangepast
Art. 11 - - Nieuw
Art. 12 Art. 4, onder a) Art. 2, onder a) Art. 1, onder a), punt ii) Gewijzigd
Art. 13 - - Nieuw
Art. 14 Art. 4, onder b) Art. 2, lid 1, onder

b)
Art. 4, lid 2

Art. 15, onder a) Art. 5, onder a)
aangepast

Art. 4, onder a)
aangepast

Art. 5, onder a)
aangepast

Art. 15, onder b)
en c)

Art. 5, onder b)
en c)

Art. 4, onder b) en
c)

Art. 5, onder b) en c)
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Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn
93/36/EEG

Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Art. 16 - - Art. 1, onder a),
punten iii) t/m ix)
aangepast

Art. 17 - - Nieuw
Art. 18 - - Art. 6 Gewijzigd
Art. 19 - - - Nieuw
Art. 20 - - Art. 8
Art. 21 - - Art. 9
Art. 22 - - Art. 10
Art. 23 Art. 10 Art. 8 Art. 14 Gewijzigd
Art. 24, leden 1 t/m
4, eerste alinea

Art. 19 Art. 16, lid 1 Art. 24, lid 1 Gewijzigd

Art. 24, lid 4,
tweede alinea

- Art. 16, lid 2,
aangepast

Art. 24, lid 2,
aangepast

Art. 25, eerste
alinea

Art. 20, eerste
alinea

Art. 17, eerste
alinea

Art. 25, eerste
alinea

Gewijzigd

Art. 25, tweede
alinea

Art. 20, tweede
alinea

Art. 17, tweede
alinea

Art. 25, tweede
alinea

Art. 26 - - - Nieuw
Art. 27, eerste
alinea

Art. 23, lid 1 - Art. 28, lid 1 Gewijzigd

Art. 27, tweede en
derde alinea

Art. 23, lid 2 - Art. 28, lid 2

Art. 28, eerste
alinea

Art. 7, lid 1
aangepast

Art. 6, lid 1
aangepast

Art. 11, lid 1
aangepast

Art. 28, tweede
alinea

Art. 7, lid 4 Art. 6, lid 4 Art. 11, lid 4 Gewijzigd

Art. 29 - - - Nieuw
Art. 30, lid 1,
onder a)

Art. 7, lid 2,
onder a)

Art. 6, lid 2 Art. 11, lid 2,
onder a)

Art. 30, lid 1,
onder b)

Art. 7, lid 2,
onder c)

Nieuw Art. 11, lid 2,
onder b)

Art. 30, lid 1,
onder c)

- Art. 11, lid 2,
onder c)

Art. 30, lid 1,
onder d)

Art. 7, lid 2,
onder b)

- -

Art. 30, leden 2, 3
en 4

- - - Nieuw
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Art. 31, punt 1),
onder a)

Art. 7, lid 3 onder a) Art. 6, lid 3,
onder a)

Art. 11, lid 3,
onder a)

Art. 31, punt 1),
onder b)

Art. 7, lid 3,
onder b)

Art. 6, lid 3,
onder c)

Art. 11, lid 3,
onder b)

Art. 31, punt 1),
onder c)

Art. 7, lid 3,
onder c)

Art. 6, lid 3,
onder d)

Art. 11, lid 3,
onder d)

Art. 31, punt 2),
onder a)

- Art. 6, lid 3,
onder b)

-

Art. 31, punt 2),
onder b)

- Art. 6, lid 3,
onder e)

-

Art. 31, punt 2,
onder c)

- Nieuw -

Art. 31, punt 2),
onder d)

- Nieuw -

Art. 31, punt 3) - - Art. 11, lid 3,
onder c)

Art. 31, punt 4),
onder a)

Art. 7, lid 3,
onder d)

- Art. 11, lid 3,
onder e)

Art. 31, punt 4,
onder b)

Art. 7, lid 3,
onder e)

- Art. 11, lid 3,
onder f)

Art. 32 - - - Nieuw
Art. 33 - - - Nieuw
Art. 34, eerste en
tweede alinea

Art. 9, eerste en
tweede alinea

- -

Art. 34, derde
alinea

Art. 9, derde alinea Gewijzigd

Art. 35, lid 1,
eerste alinea,
onder a), eerste
alinea

- Art. 9, lid 1,
eerste alinea

-

Art. 35, lid 1,
eerste alinea,
onder a), tweede
alinea

- Art. 9, lid 1,
tweede alinea,
eerste zin

- Gewijzigd

Art. 35, lid 1,
eerste alinea,
onder b)

- - Art. 15, lid 1
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Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn
93/36/EEG

Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Art. 35, lid 1,
eerste alinea,
onder c)

Art. 11, lid 1 - -

Art. 35, lid 1,
tweede alinea

- Art. 9, lid 5,
tweede alinea

Art. 17, lid 2,
tweede alinea

Gewijzigd

Art. 35, lid 1, derde
alinea

Art. 11, lid 7,
tweede alinea

- - Gewijzigd

Art. 35, lid 1,
vierde, vijfde en
zesde alinea

- - - Nieuw

Art. 35, lid 2 Art. 11, lid 2 Art. 9, lid 2 Art. 15, lid 2 Gewijzigd
Art. 35, lid 3 - - - Nieuw
Art. 35, lid 4,
eerste alinea

Art. 11, lid 5,
eerste zin

Art. 9, lid 3,
eerste zin

Art. 16, lid 1 Gewijzigd

Art. 35, lid 4,
tweede en derde
alinea

- - - Nieuw

Art. 35, lid 4,
vierde alinea

Art. 16, lid 3 en 4

Art. 35, lid 4,
vijfde alinea

Art. 11, lid 5,
tweede zin

Art. 9, lid 3,
tweede zin

Art. 16, lid 5 Gewijzigd

Art. 36, lid 1 Art. 11, lid 6, eerste
alinea, aangepast

Art. 9, lid 4, eerste
zin, aangepast

Art. 17, lid 1, eerste
zin, aangepast

Art. 36, lid 2,
eerste alinea

Art. 11, lid 7, eerste
zin

Art. 9, lid 5, eerste
alinea

Art. 17, lid 2, eerste
alinea

Gewijzigd

Art. 36, lid 2,
tweede alinea

- - - Nieuw

Art. 36, lid 3 Art. 11, lid 10 Art. 9, lid 8 Art. 17, lid 5 Gewijzigd
Art. 36, lid 4 Art. 11, lid 8 en 13 Art. 9, lid 6 en 11 Art. 17, lid 4 en 8 Gewijzigd
Art. 36, lid 5 Art. 11, lid 11,

aangepast
Art. 9, lid 9,
aangepast

Art. 17, lid 6,
aangepast

Art. 36, lid 6 Art. 11, lid 13,
tweede zin

Art. 9, lid 11,
tweede zin

Art. 17, lid 8,
tweede zin

Gewijzigd

Art. 36, lid 7,
eerste alinea

Art. 11, lid 12 Art. 9, lid 10 Art. 17, lid 7
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Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn
93/36/EEG

Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Art. 36, lid 7,
tweede alinea

- - - Nieuw

Art. 37 Art. 17 Art. 13 Art. 21 Gewijzigd
Art. 38, lid 1 - - - Nieuw
Art. 38, lid 2 Art. 12, lid 2,

aangepast
Art. 10, lid 1,
aangepast

Art. 18, lid 1,
aangepast

Art. 38, lid 3 Art. 13, lid 1 en 3,
aangepast

Art. 11, lid 1 en 3,
aangepast

Art. 19, lid 1 en 3,
aangepast

Gewijzigd

Art. 38, lid 4 Art. 12, lid 2 en
art. 13, lid 4,
aangepast

Art. 10, lid 1 bis en
art. 11, lid 3 bis,
aangepast

Art. 18, lid 2 en
art. 19, lid 4,
aangepast

Art. 38, lid 5 en 6 - - - Nieuw
Art. 38, lid 7 Art. 12, lid 5 Art. 10, lid 4 Art. 18, lid 5 Gewijzigd
Art. 38, lid 8 Art. 14, lid 1 Art. 12, lid 1 Art. 20, lid 1 Gewijzigd
Art. 39 Art. 12, lid 3 en 4,

art. 13, lid 6, en
art. 14, lid 2
aangepasts

Art. 10, lid 2 en 3,
art. 11, lid 5, en
art.12, lid 2
aangepasts

Art. 18, lid 3 en 4,
art. 19, lid 6 en
art. 20, lid 2
aangepasts

Art. 40 Art. 13, lid 2, en
art. 14, lid 3

Art. 11, lid 2, en
art. 12, lid 3

Art. 19, lid 2, en
art. 20, lid 3

Gewijzigd

Art. 41, lid 1 Art. 8, lid 2, eerste
zin, aangepast

Art. 7, lid2, eerste
zin, aangepast

Art. 12, lid 2, eerste
zin, aangepast

Art. 41, lid 2 Art. 8, lid 1, eerste
alinea, aangepast

Art. 7, lid 1, eerste
alinea, aangepast

Art. 12, lid 1, eerste
alinea, aangepast

Art. 41, lid 3 Art. 8, lid 1, tweede
alinea, aangepast

Art. 7, lid 1, tweede
alinea, aangepast

Art. 12, lid 1,
tweede alinea,
aangepast

Art. 8, lid 2, laatste
zin

Art. 7, lid 2, laatste
zin

Art. 12, lid 2,
laatste zin

Vervallen

Art. 42, lid 1, 3 en
6

Art. 13, lid 5, en
art. 18, lid 2

Art. 11, lid 4, en
art. 15, lid 3

Art. 19, lid 5, en
art. 23, lid 2

Gewijzigd

Art. 42,
lid 2, 4 en 5

- - - Nieuw

Art. 43 Art.8, lid 3 Art. 7, lid3 Art.12, lid 3 Gewijzigd
Art. 44, lid 1 Art. 18, lid 1

aangepast
Art. 15, lid 1
aangepast

Art. 23, lid 1
aangepast

Gewijzigd
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Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn
93/36/EEG

Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Art. 44, lid 2 - - - Nieuw
Art. 44, lid 3 Art. 22 Art. 23, lid 3 Art. 32, lid 4 Gewijzigd
Art. 44, lid 4 - - - Nieuw
Art. 45, lid 1 - - - Nieuw
Art. 45, lid 2,
eerste alinea

Art. 24,
eerste alinea,
aangepast

Art. 20, lid 1,
aangepast

Art. 29,
eerste alinea,
aangepast

Art. 45, lid 2,
tweede alinea

- - - Nieuw

Art. 45, lid 3 Art. 24, tweede en
derde alinea,
aangepast

Art. 20, leden 2 en
3 aangepast

Art. 29, tweede en
derde alinea,
aangepast

Art. 45, lid 4 Art. 24, vierde
alinea

Art. 20, lid 4 Art. 29, vierde
alinea

Gewijzigd

Art. 46, eerste
alinea

Art. 25, eerste zin
gewijzigd

Art. 21, leden 1 en
2, eerste zin,
aangepast

Art. 30, leden 1
en 3, eerste zin,
aangepast

Art. 46,
tweede alinea

- - Art. 30, lid 2

Art. 47, lid 1,
onder a) en b)

Art. 26, lid 1,
onder a) en b),
aangepast

Art. 22, lid 1,
onder a) en b),
aangepast

Art. 31, lid 1,
onder a) en b),
aangepast

Art. 47, lid 1,
onder c)

Art. 26, lid 1,
onder c)

Art. 22, lid 1,
onder c)

Art. 31, lid 1,
onder c)

Gewijzigd

Art. 47, leden 2 en
3

- - - Nieuw

Art. 47, leden 4 en
5

Art. 26, leden 2 en
3, aangepast

Art. 22, leden 2 en
3, aangepast

Art. 31, leden 2 en
3, aangepast

Gewijzigd

Art. 48, lid 1 en
lid 2, onder a) t/m
e) en g t/m j

Art. 27, lid 1,
aangepast

Art. 23, lid 1,
aangepast

Art. 32, lid 2,
aangepast

Art. 48, lid 2,
onder f)

- - Nieuw

Art. 48, leden 3 en
4

- - - Nieuw

Art. 48, lid 5 Nieuw Nieuw Art. 32, lid 1,
aangepast

Art. 48, lid 6 Art. 27, lid 2 Art. 23, lid 2 Art. 32, lid 3
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Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn
93/36/EEG

Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Art. 49 Nieuw Nieuw Art. 33 Gewijzigd
Art. 50 - - - Nieuw
Art. 51 Art. 28 Art. 24 Art. 34
Art. 52 Art. 29 Art. 25 Art. 35 Gewijzigd
Art. 53, lid 1 Art. 30, lid 1

aangepast
Art. 26, lid 1
aangepast

Art. 36, lid 1
aangepast

Art. 53, lid 2 Art. 30, lid 2 Art. 26, lid 2 Art. 36, lid2 Gewijzigd
Art. 30, lid 3 - - Vervallen

Art. 54 - - - Nieuw
Art. 55 Art. 30, lid 4,

eerste en tweede
alinea

Art. 27, eerste en
tweede alinea

Art. 37, eerste en
tweede alinea

Gewijzigd

- Art. 30, lid 4, derde
alinea

Art. 27, derde
alinea

Art. 37,
derde alinea

Vervallen

- Art. 30, lid 4, vierde
alinea

- - Vervallen

- Art. 31 - - Vervallen
- Art. 32 - - Vervallen
Art. 56 Art. 3, lid 1,

aangepast
Art. 57 - Nieuw
Art. 58 Art. 11 lid 3, lid 6

t/m 11 en lid 13
Gewijzigd

Art. 59 Art. 15 - -
Art. 60 Art. 3, lid 2 - -
Art. 61 Nieuw - -
Art. 62 Art. 3, lid 3
Art. 63 Art. 3, lid 4 Gewijzigd
Art. 64 Art. 11, lid 4, lid 6,

eerste alinea, lid 7,
eerste alinea, en
lid 9

- - Gewijzigd

Art. 65 Art. 16
Art. 66 - - Art. 13, leden 3 en

4
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Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn
93/36/EEG

Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Art. 67, lid 1 - - Art. 13, lid 1,
eerste alinea en
lid 2, eerste alinea

Art. 67, lid 2 Art. 13, lid 1, eerste
t/m derde streepje
en lid 2, eerste t/m
derde streepje

Gewijzigd

Art. 68 - - Nieuw
Art. 69, lid 1 - - Art. 15, lid 3
Art. 69, lid 2,
eerste alinea

- - Art. 16, lid 1 en
lid 2, tweede
streepje

Gewijzigd

Art. 69, lid 2,
tweede alinea en
lid 3

- - Nieuw

Art. 70 - - Art. 17, lid 1, lid 2,
eerste en
derde alinea,
leden 3 t/m 6 en
lid 8

Gewijzigd

Art. 71 - - Nieuw
Art. 72 - - Art. 13, lid 5
Art. 73 - - Art. 13, lid 6, eerste

alinea
Art. 74 - - Art. 13, lid 6,

tweede alinea
Gewijzigd

Art. 33 Art. 30 Art. 38 Vervallen
Art. 75 Art. 34, lid 1,

aangepast
Art. 31, lid 1,
aangepast

Art. 39, lid 1,
aangepast

Art. 76 Art. 34, lid 2 Art.31, lid 2 Art. 39, lid 2 Gewijzigd
Art. 39, lid 2,
onder d),
deuxième alinea

Vervallen

Art. 77, lid 1 - Art. 32, lid 1 Art. 40, lid 1
Art. 35, lid 3 Art. 32, lid 2 Art. 40, lid 3 GewijzigdArt. 77, lid 2
- - Art. 40, lid 2 Vervallen

Art. 77, lid 3 - Art. 32, lid 3 Art. 40, lid 4 Gewijzigd
Art. 78, leden 1 en
2

Nieuw
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Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn
93/36/EEG

Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Art. 78, leden 3 en
4

Art. 6, lid 2,
onder a),

Art. 5, lid 1,
onder d)

Art. 7, lid 1,
onder c)

Gewijzigd

Art. 79, onder a) Art. 6, lid 1,
onder b), aangepast

Art. 5, lid 1,
onder c),
deuxième alinea,
aangepast

Art. 7, lid 1,
onder b), deuxième
alinea, aangepast

Art. 79, onder b) Art. 35, lid 2 - Art. 16, lid 4 Gewijzigd
Art. 79, onder c) - - - Nieuw
Art. 79, onder d) Art. 35, lid 1,

aangepast
- -

Art. 79, onder e) Art. 29, lid 3,
aangepast

-

Art. 79, onder f) Art. 35, lid 2
aangepast

- - Nieuw

Art. 79, onder g) - - -
Art. 79, onder h)
en I)

- - - Nieuw

Art 80
Art 81
Art 82
Art. 83
Bijlage I Bijlage II Gewijzigd
Bijlagen IIA en IIB - - Bijlagen IA en IB Gewijzigd
Bijlage III Bijlage I - - Akte van

toetreding van
Oostenrijk,
Finland en
Zweden

Aangepast

Bijlage IV - Bijlage I - Akte van
toetreding van
Oostenrijk,
Finland en
Zweden

Aangepast
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Onderhavige
richtlijn

Richtlijn
93/37/EEG

Richtlijn
93/36/EEG

Richtlijn
92/50/EEG

Andere
besluiten

Bijlage V - Bijlage II - Gewijzigd
Bijlage VI Bijlage III Bijlage III Bijlage II Gewijzigd
Bijlage VII A, B, C
en D

Bijlagen IV, V en
VI

Bijlage IV Bijlagen III en IV Gewijzigd

Bijlage VIII - - - Nieuw
Bijlage IX Aangepast
Bijlage IX A - Art. 21, lid 2 - Akte van

toetreding van
Oostenrijk,
Finland en
Zweden

Aangepast

Bijlage IX B - - Art. 30, lid 3 Akte van
toetreding van
Oostenrijk,
Finland en
Zweden

Aangepast

Bijlage IX C Art. 25, aangepast - - Akte van
toetreding van
Oostenrijk,
Finland en
Zweden

Aangepast

Bijlage X Nieuw
Bijlage XI Nieuw
Bijlage XII Nieuw

_______________
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I. Inleiding

De Commissie heeft op 11 juli 2000 haar voorstel ingediend voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van over-
heidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten 1. Het voorstel was gebaseerd op de artikel 47,
lid 2, en de artikelen 55 en 95 van het Verdrag.

Het Europees Parlement heeft op 17 januari 2002 advies in eerste lezing uitgebracht 2.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 26 april 2001 advies uitgebracht 3.

Het Comité van de regio's heeft op 13 december 2000 advies uitgebracht 4.

Op 21 mei 2002 heeft de Raad een politiek akkoord met het oog op de vaststelling van een gemeen-
schappelijk standpunt overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag bevestigd.

Op 20 maart 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt in de versie van
document 11029/02 MAP 30 CODEC 922 vastgesteld. 5

II. Doelstelling

Dit voorstel beoogt de vereenvoudiging van het bestaande rechtskader door wijziging en
omwerking van de richtlijnen inzake de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Richtlijn 92/50/EEG,
Richtlijn 93/36/EEG en Richtlijn 93/37/EEG) en door samenvoeging van deze richtlijnen tot één
tekst.

In wezen worden met het Commissievoorstel nieuwe procedurevereisten en waarborgen toegevoegd
ten einde het bestaande rechtskader te moderniseren, te vereenvoudigen en te verduidelijken. Wat
dit betreft worden met het voorstel onder meer ingevoerd: elektronische aankoopmechanismen, een
nieuwe procedure die een "dialoog" tussen de aanbestedende dienst en de verschillende gegadigden
in het geval van complexe contracten mogelijk maakt, de mogelijkheid voor aanbestedende diensten
om zogenoemde "raamovereenkomsten" te sluiten, op basis waarvan opdrachten kunnen worden

                                                
1 PB C 29E van 30.1.2001, blz. 11.
2 PB C 271E van 7.11.2002, blz. 176.
3 PB C 193 van 10.7.2001, blz. 7.
4 PB C 144 van 15.5.2001, blz. 23.
5 PB C
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geplaatst zonder dat voor elk ervan alle verplichtingen van de richtlijn moeten worden toegepast, de

verduidelijking van de bepalingen betreffende de technische specificaties en verscheidene

wijzigingen in de bepalingen betreffende de gunnings- en selectiecriteria.

Voorts wordt met de tekst beoogd het aantal verschillende drempelbedragen te verminderen. Tot

slot moet de inhoud van de bepalingen van de "klassieke richtlijn" in overeenstemming worden

gebracht met de twee andere delen van het wetgevingspakket, te weten het voorstel voor een

gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (common procurement vocabulary (CPV))

(Verordening nr. 2195/02/EG) en het richtlijnvoorstel "nutsbedrijven" (Richtlijn .../.../EG)

houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en

energievoorziening, vervoer en telecommunicatie.

III. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 1

1. Algemeen

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad wordt de aanpak van de Commissie op de hoofd-

punten gevolgd terwijl verscheidene van de door het Europees Parlement aangenomen amende-

menten worden overgenomen. Enkele van deze amendementen zijn ook door de Commissie in haar

gewijzigde voorstel overgenomen (COM(2002) 236) 2.

De bedoeling hiervan was aan verscheidene van de belangrijkste wensen van het EP tegemoet te

komen, de praktische uitvoering van de bepalingen te vergemakkelijken en de lidstaten op bepaalde

punten opties te bieden. Met name zijn gedetailleerde bepalingen vervangen door meer algemene

clausules. Koppelingen met parallelle beleidsterreinen met belangrijke implicaties voor overheids-

opdrachten zijn versterkt of gecreëerd, vooral door middel van een aantal nieuwe of gewijzigde

overwegingen, en enkele definities en bepalingen zijn verduidelijkt om misverstanden of incon-

sistenties te voorkomen.

                                                
1 NB: de nummering van de artikelen heeft betrekking op het resultaat van de eerste lezing van

het Parlement (doc. 5307/02) of, wanneer dit is aangegeven (thans ....), op het gemeenschap-
pelijk standpunt (doc. 11029/02).

2 PB C 203E van 27.8.2002, blz. 210.
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Voorts heeft de Raad meer gedetailleerde bepalingen opgenomen inzake elektronische veilingen en
dynamische aankoopsystemen, die thans binnen de bestaande procedures als methodes beschikbaar
zijn. Tevens heeft de Raad gestreefd naar verduidelijking van het verband tussen de klassieke richt-
lijn en de richtlijn nutsbedrijven door de postdiensten onder de sector nutsbedrijven te laten vallen
en de bepalingen van dit voorstel dienovereenkomstig aan te passen.

2. Amendementen van het EP

De Raad heeft verscheidene van de amendementen van het EP aanvaard en deze in de huidige tekst
opgenomen. Enkele daarvan zijn naar de inhoud, maar niet naar de letter overgenomen. Enkele
andere amendementen zijn door de Raad verworpen.

2.1. De volgende amendementen van het EP zijn door de Raad aanvaard en in de tekst van
zijn gemeenschappelijk standpunt opgenomen:

De volgende amendementen zijn zonder wijziging aanvaard:

Amendement 5 - nieuwe overweging 13 bis (thans overweging 14)
(definitie van centrale inkoopdiensten)

Amendement 141 - nieuwe overweging 3 quater (thans overweging 6)
(vermelding van de mogelijkheid dat de lidstaten maatregelen nemen conform artikel 3 van
het Verdrag)

Amendement 125 - overweging 31 (thans overweging 45)
(opneming van ingenieurs)

Amendement 24 - Artikel 1, lid 7 (thans lid 5)
(definitie van raamovereenkomst)

Amendement 34 - Artikel 12, lid 3, onder a) (thans artikel 9, lid 8, onder a))
(toevoeging van andere vormen van beloning met betrekking tot verzekeringsdiensten)

Amendement 121 - Artikel 18, onder b) (thans artikel 16, onder b))
(verduidelijking met betrekking tot "programmamateriaal")

Met dit EP-amendement wordt gestreefd naar correctie van een duidelijke inconsequentie in de
tekst, die in enkele taalversies van de jurisprudentie voorkwam. Het is door de Raad aanvaard.
Overweging 24 verstrekt verdere toelichting.
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Amendement 37 - artikel 18, onder d) (thans artikel 16, onder d))
(uitsluiting van enkele financiële diensten)

Amendement 150 - artikel 31, punt 4 (thans artikel 61)
(vermelding van de mogelijkheid aanvullende werken te gunnen)

De Raad heeft dit EP-amendement overgenomen en de duidelijke voordelen voor meer flexibiliteit

en vergemakkelijking van de toepassing van de bepalingen aanvaard.

Amendement 88 - artikel 46, lid 2, onder h (geschrapt) (thans artikel 45, lid 2)
(algemene verwijzing naar fraude of onwettige activiteit)

De Raad heeft de doelstellingen van het EP-amendement overgenomen en de bepaling geschrapt

aangezien de inhoud ervan reeds gedekt is door artikel 45, lid 1, punt c.

Amendement 94 - artikel 49, lid 4 (thans artikel 48, lid 5)
(betrouwbaarheid van aannemers)

De Raad heeft de inhoud van het EP-amendement overgenomen, maar verdere verwijzingen en

verduidelijkingen toegevoegd.

2.2. De volgende EP-amendementen zijn in beginsel aanvaard, maar met enkele wijzigingen

overgenomen

Amendement 1 - nieuwe overweging 3 bis (thans overweging 4)
(voorkoming van concurrentieverstoring)

Dit amendement is gedeeltelijk in de tekst van deze overweging opgenomen.

Amendement 2 - nieuwe overweging 3 ter (thans overweging 5)
(eis inzake duurzame ontwikkeling voor beleidslijnen van de Gemeenschap)

Dit amendement is gedeeltelijk aanvaard en in de tekst van de overweging opgenomen.
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Amendement 168 - nieuwe overweging 13 ter (thans overweging 14)
(vereenvoudigd besluit dat conform de richtlijn is gehandeld in bepaalde gevallen die centrale
inkoopdiensten betreffen)

Het amendement is gedeeltelijk aanvaard en met verscheidene wijzigingen in de formulering in

overweging 14 overgenomen.

Amendement 142 - nieuwe overweging 14 bis
(bijkomende werken bij opdrachten voor werken)

Het onderwerp van het amendement is besproken in overweging 9.

Amendement 7 - nieuwe overweging 15 bis (thans overweging 9)
(gemeenschappelijke of gescheiden gunning van opdrachten)

Deze bepaling is opgenomen, maar de Raad heeft de voorkeur gegeven aan een formulering die de

nationale wetgeving nog meer flexibiliteit biedt.

Amendement 10 - overweging 22 (thans overweging 31)
(niet-discriminerend gebruik van milieucriteria)

Het amendement is in beginsel aanvaard met enkele wijzigingen in de formulering.

Amendement 11 - nieuwe overweging 22 bis (thans overweging 32)
(verwijzing naar de richtlijn betreffende ter beschikking gestelde werknemers)

Dit amendement is in beginsel aanvaard met verdere verduidelijking van de werkingssfeer van de

bepaling door wijziging van de formulering.

Amendement 170 - nieuwe overweging 33 bis (thans overweging 41)
(uitsluiting van bepaalde deelnemers)

Aanvaard met geringe wijzigingen in de formulering.
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Amendementen 171 en 145 - artikel 1, lid 2
(speciale werkingssfeer van opdrachten voor werken)

De Raad heeft de amendementen naar de inhoud aanvaard, met uitzondering van de verplichte
motivering voor het aanbesteden van concept én uitvoering samen, maar achtte het passender de
verduidelijking in de overwegingen op te nemen.

Amendementen 126 en 172 - artikel 1, lid 5 (thans lid 10)
(vermelding van centrale inkoopdiensten in de definitie van aanbestedende diensten)

De Raad heeft erkend dat het verband tussen aanbestedende diensten en centrale inkoopdiensten
moet worden verduidelijkt, maar achtte het passender in lid 10 een afzonderlijke definitie van
centrale inkoopdiensten op te nemen.

Amendement 21 - artikel 1, lid 5 bis (nieuw) (thans lid 10)
(definitie van centrale inkoopdiensten)

In beginsel aanvaard, zie de motivering bij de amendementen 126/172.

Amendement 23 - artikel 1, lid 6 bis (nieuw) (thans lid 7)
(definitie van veilingen)

De opneming van elektronische veilingen is door de Raad aanvaard met verdere verduidelijkingen
en gedetailleerde bepalingen.

Amendement 31 - artikel 5 (thans artikel 6)
(verduidelijking van vertrouwelijkheid van informatie)

De Raad heeft de inhoud van het amendement in de nieuwe formulering van artikel 6 verwerkt.

Amendement 147 - artikel 6, lid 1 bis (nieuw)
(beginselen van transparantie en non-discriminatie)

De Raad heeft het amendement naar de inhoud aanvaard maar vond het passender om dergelijke
algemene en onomstreden beginselen in de overwegingen en niet in het dispositief van de tekst op
te nemen. De bepalingen van de artikelen hebben geen gevolgen voor opdrachten die onder de
drempelbedragen vallen.
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Amendement 175 - artikel 6 bis (nieuw) (thans artikel 11)
(centrale inkoopdiensten)

De Raad heeft deze algemene bepaling inzake centrale inkoopdiensten in een nieuw en
geherstructureerd artikel verwerkt door de formulering van het EP-amendement te wijzigen.

Amendement 32 - artikel 8, onder a), b) en c) (thans artikel 7, onder a), b) en c))
(drempelbedragen)

De Raad heeft overeenstemming bereikt over bedragen die afwijken van die in het oorspronkelijke
Commissievoorstel en van die in het amendement van het Europees Parlement. De Raad heeft de
bedragen gebaseerd op een andere berekeningsmethode, die rekening houdt met wijzigingen in de
pariteiten sedert de datum waarop de Commissie haar voorstel presenteerde.

Amendement 35 - artikel 12, lid 6, onder b) (thans artikel 9)
(opneming van het verschijnsel opdrachten met een stilzwijgende verlengingsclausule in de
bepalingen over berekeningsmethoden)

De inhoud van het amendement is weergegeven in artikel 9, lid 1.

Amendement 36 - artikel 15 bis nieuw (thans artikel 19)
(opdrachten in het kader van een socialewerkgelegenheidsregeling)

De Raad heeft het idee overgenomen om het gunnen van opdrachten aan instellingen voor sociale
werkgelegenheid gemakkelijker te maken. De formulering van het EP-amendement is licht
gewijzigd.

Amendement 38 - artikel 19 (thans artikel 18)
(Uitsluiting van aan andere aanbestedende diensten gegunde opdrachten)

De Raad heeft het EP-amendement gedeeltelijk aanvaard, maar heeft daarbij tevens vastgehouden
aan het Commissievoorstel door de uitbreiding tot andere dan dienstenopdrachten.

Amendement 45 - artikel 24, lid 3 (thans artikel 23, lid 6)
(Europese milieukeuren als technische specificaties)

De Raad heeft het amendement naar de inhoud aanvaard, maar er de voorkeur aan gegeven de
voorwaarden voor milieukeuren als technische specificaties in een nieuw en geherstructureerd lid 6
vast te leggen.
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Amendement 46 - Artikel 24, lid 5 (thans artikel 23, lid 4)
(afwijzing van inschrijvers omdat zij niet beantwoorden aan de specificaties)

De Raad heeft belangrijke gedeelten van het amendement naar de inhoud aanvaard, maar de formu-

lering gewijzigd om de functionaliteit van de bepaling te verbeteren.

Amendementen 47 en 123 - Artikel 24, lid 7 (thans artikel 23, lid 8)
(onaanvaardbare vermeldingen)

De Raad kon de formulering van het EP-amendement niet aanvaarden. Door de inleiding van dit lid

opnieuw te redigeren en een algemene motivering toe te voegen kan met de huidige formulering

enigszins tegemoet worden gekomen aan de verlangens van het Parlement om meldingen van

productieprocessen enz. om vanzelfsprekende technische redenen mogelijk te maken. Bovendien is

in bijlage VI ook een verwijzing naar productieprocessen opgenomen.

Amendement 50 - Artikel 27, titel en lid 1
(vermelding van verplichtingen inzake belastingen en milieubescherming in de informatieve
lijst voor de inschrijver)

De Raad heeft dit amendement opgenomen omdat het de transparantie vergroot, maar gaf de voor-

keur aan een andere formulering die de lidstaten enige ruimte biedt inzake hetgeen zij aan de aan-

bestedende diensten voorschrijven.

Amendement 51 - Artikel 27, leden 1 bis en 1ter (nieuw)
(nakoming van bepalingen inzake sociale wetgeving en arbeidsbescherming)

De Raad heeft de inhoud van het amendement aanvaard maar gaf er de voorkeur aan deze punten in

overweging 31 op te nemen.

Amendement 57 - Artikel 29, punt 3 (thans artikel 30, onder c))
(speciale bepaling inzake sommige leverings- of dienstenopdrachten)

De Raad heeft de inhoud van het amendement deels overgenomen door artikel 30 volledig te

herstructureren.
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Amendement 137 - Artikel 30 (thans artikel 29)
(Concurrentiegerichte dialoog)

De Raad heeft enkele van de voorgestelde wijzigingen overgenomen door grondige herstructurering
van artikel 29.

Amendement 65 - Artikel 32 bis (nieuw) (thans artikel 54)
(Bepalingen inzake elektronische veilingen)

De Raad heeft het begrip e-veilingen overgenomen, maar overeenstemming bereikt over meer
gedetailleerde bepalingen in artikel 54. Ook andere kwantificeerbare elementen dan de prijs worden
als criteria aangevoerd en verduidelijkt wordt dat elektronische veilingen thans ook mogelijk
moeten zijn op de klassieke terreinen.

Amendement 161 - Artikel 37, lid 1 (thans artikel 138)
(schrapping van de algemene opmerking over termijnen voor inschrijvingen)

De Raad heeft een gedeelte van het amendement aanvaard en de eerste zin van het lid geschrapt
omdat deze tekst op zich geen wetgevende waarde heeft.

Amendement 74 - Artikel 42, lid 2 (thans lid 3)
(Bijkomende vereiste om voor adequate gegevensbescherming te zorgen)

De Raad heeft een gedeelte van het amendement overgenomen door de vereiste uit te breiden tot de
opslag van informatie.

Amendementen 77 en 132 - Artikel 44, lid 6
(Eerbiediging van het vertrouwelijk karakter van fabrieks- of bedrijfsgeheimen)

De Raad heeft de inhoud van het amendement aanvaard, maar er de voorkeur aan gegeven deze
bepaling rechtstreeks aan algemene beginselen te koppelen. Het grootste deel van de relevante
formulering kan derhalve worden aangetroffen in artikel 6.

Amendement 80 - Artikel 46, lid 1, onder c bis (nieuw) (thans artikel 45, lid 1, onder d))
(vermelding van het witwassen van geld als mogelijke reden voor de uitsluiting van
inschrijvers)

De Raad heeft het amendement met een geringe redactionele wijziging aanvaard.
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Amendement 85 - Artikel 46, lid 2, onder c) (thans artikel 45, lid 2, onder c))
(Precisering van het type rechterlijke uitspraken dat bedoeld wordt (rechterlijke uitspraken
overeenkomstig bepalingen van nationaal recht)

De Raad heeft de inhoud en de doelstelling van het amendement aanvaard en dit met enkele
wijzigingen in de formulering overgenomen.

Amendement 86 - Artikel 46, lid 2, onder d) (thans artikel 45)
(Vermelding van overtreding van de internationale arbeidsnormen en arbeids-
beschermingsbepalingen als ernstige fout in de uitoefening van het beroep)

De Raad heeft deze bepaling niet in artikel 45 opgenomen, maar deze als een reden voor uitsluiting
in geval van abnormaal lage inschrijvingen in artikel 55 opgenomen en ook als algemene verwijzing
in overweging 31 genoemd.

Amendement 87 - Artikel 46, lid 2, onder e bis) (nieuw) (thans artikel 45)
(Niet voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de arbeidsbeschermingswetgeving of
collectieve arbeidsovereenkomsten)

Evenals met betrekking tot amendement 86 heeft de Raad het voldoende geacht deze vorm van
wangedrag in de context van artikel 55 of overweging 31 in aanmerking te nemen.

Amendement 89 - Artikel 46, lid 2, onder h bis) (nieuw) (thans artikel 45)
(Niet-voldoen aan verplichtingen op het gebied van veiligheid en gezondheid)

De Raad heeft de doelstellingen van dit amendement aanvaard, maar was van oordeel dat de inhoud
van de amendementen 86, 87 en 89 kan worden bestreken door een algemene clausule in
overweging 31, waarin gespecificeerd wordt welke mogelijkheden er uit hoofde van deze richtlijn
en/of de bestaande wetgeving bestaan.

Amendement 93 - Artikel 49, lid 3, onder c) (thans artikel 48, lid 2, onder f))
(Vermelding van milieubeheer en de veiligheid en gezondheid van de werknemers)

De Raad heeft de inhoud aanvaard, maar er de voorkeur aan gegeven een meer algemeen punt f) op
te nemen waarin uitsluitend naar milieubeheer wordt verwezen.
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Amendement 95 - Artikel 49, lid 4, onder e bis) (thans artikel 48, lid 2, onder f))
(Vermelding van milieubeheerpraktijken)

De Raad is van oordeel dat de clausule in artikel 48, lid 2, onder f), het mogelijk maakt om met
milieubeheersmaatregelen rekening te houden wanneer deze voor de capaciteiten van een
inschrijver relevant zijn. Die clausule beantwoordt derhalve aan de doelstellingen van de
amendementen 93 en 95.

Amendement 97 - Artikel 50 bis (nieuw) (thans artikel 50)
(Melding van milieubeheersnormen als referentiepunt voor certificering)

De Raad heeft de inhoud van dit amendement, met enkele wijzigingen in de formulering en met een
verwijzing van de in artikel 48, onder f), beschreven gevallen, aanvaard.

Amendement 153 - Artikel 52 bis (nieuw)
(Privaatrechtelijke certificeringsorganen)

De Raad heeft de inhoud van het amendement overgenomen door herformulering van artikel 52,
lid 1, om alle relevante gevallen te dekken.

Amendementen 15 en 100 - Artikel 54 en de bijbehorende overweging (thans artikel 54 en
overweging 31)
(Vermelding van het niet in acht nemen van arbeidsbeschermingsbepalingen als reden voor
een abnormaal lage inschrijving)

De Raad heeft de amendementen met enkele wijzigingen in de formulering aanvaard.

Amendement 103 - Artikel 61, lid 1 bis) (nieuw)
(Vereisten inzake elektronische handtekening)

De Raad heeft de inhoud van het amendement aanvaard, maar de voorkeur gegeven aan de
verduidelijking in bijlage X en in overweging 35. De codering is niet opgenomen.

Amendement 104 - Artikel 61, lid 2 (thans artikel 71, lid 2)
(Verduidelijking inzake uitwisseling en opslag van informatie)

De Raad heeft een kortere variant van het amendement aanvaard. De tekst moet worden bezien in
de context van artikel 42, lid 3.



11029/3/02 REV 3 ADD 1 ons/LEP/ih 12
DG C I    NL

Amendement 108 - Artikel 81 bis (nieuw)
(Controlemechanismen)

De Raad heeft de doelstellingen van dit EP-amendement aanvaard, maar de voorkeur gegeven aan

een toelichting in overweging 18 boven een gedetailleerde bepaling in het dispositief.

Amendement 109 - Bijlage VI, punt 1
(Verduidelijking van de definitie van "technische specificatie", die ook opdrachten voor
diensten en milieuaspecten moet omvatten)

De Raad heeft het grootste gedeelte van de inhoud van dit amendement aanvaard, maar er de

voorkeur aan gegeven zich op die parameters van het amendement toe te spitsen welke a priori als

technische specificaties kunnen worden omschreven.

Amendementen 110, 111, 112, 113 en 114 - Bijlage VII A
(Opneming van aanvullende informatievereisten over de opdracht en de aanbestedende dienst
in aankondigingen van overheidsopdrachten)

De Raad heeft slechts enkele van de in de amendementen voorgestelde aanvullende informatie-

vereisten overgenomen, met name die in verband met de beroepsprocedures. Wat de vermelding

van de voor gezondheid en veiligheid bevoegde autoriteiten betreft, heeft de Raad opgemerkt dat

dergelijke informatie volgens artikel 27 moet worden opgenomen in het bestek, en niet in de

aankondiging. Deze inlichtingen horen derhalve niet thuis in de lijst van inlichtingen die in de

aankondigingen van overheidsopdrachten moeten worden opgenomen.

2.3 De onderstaande amendementen werden verworpen en derhalve niet in de tekst

opgenomen:

Amendement 162 - Nieuwe overweging 1 bis
(Vermelding van de Richtlijn milieueffectbeoordeling)

De Raad heeft de voorkeur gegeven aan een andere manier om milieuoverwegingen op te nemen.
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Amendement 4 - Nieuwe overweging 7 bis
(Niet-toepassing van de richtlijn op opdrachten die worden gegund aan bepaalde instanties)

De Raad heeft er niet mee ingestemd om de in het amendement genoemde gevallen in een

afzonderlijke overweging op te nemen. Dit amendement werd verworpen omdat ook amendement

40 is verworpen(cf. infra).

Amendement 8 - Overweging 17
(Mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om nationale normen voor te schrijven)

De Raad vond het voldoende dat in het algemeen wordt verwezen naar de mogelijkheid om bij

gebrek aan Europese of internationale normen nationale normen voor te schrijven en heeft derhalve

de lange toelichting zoals die door het EP is voorgesteld, niet overgenomen. De verwerping van dit

amendement is ook het gevolg van de gedeeltelijke verwerping van de laatste zin van amende-

ment 45.

Amendement 9 - Overweging 18
(Afronding van de raadplegingen in de onderhandelingsprocedure)

De Raad kon dit amendement niet aanvaarden en is overeengekomen een nieuwe procedure in te

voeren in plaats van een nieuw geval waarin de procedure van gunning via onderhandelingen met

voorafgaande bekendmaking van toepassing is. Wel heeft de Raad in die nieuwe procedure

voorschriften opgenomen op grond waarvan kan worden toegezien op het verloop van die

onderhandelingen om aldus ongelijke behandeling te voorkomen (zie ook nieuwe overweging 29).

Amendement 13 - Nieuwe overweging 30 bis
(Procedures voor de handhaving en tenuitvoerlegging van de richtlijn)

De Raad is van mening dat de voorgestelde verwijzing naar het rechtsgebied van de lidstaten in

sommige gevallen misleidend kan zijn.

Amendement 15 - Nieuwe overweging 31 bis
(Afwijzing van buitengewoon lage inschrijvingen omdat zij berusten op niet-naleving van de
eisen inzake sociale bescherming)

Volgens de Raad is het voldoende als dit bijzondere geval van buitengewoon lage inschrijvingen

wordt opgenomen in de desbetreffende bepalingen van artikel 27, lid 2, en artikel 55.
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Amendement 17 - Nieuwe overweging 34 bis
(Verzoek aan de Commissie om de mogelijkheid te onderzoeken van een richtlijn over
concessies en "project financing")

Volgens de Raad is dit verzoek veel te specifiek voor wat de behoeften aan nieuwe

wetgevingsinitiatieven betreft, aangezien concessies voor diensten van het toepassingsgebied van de

huidige richtlijn zijn uitgesloten.

Amendement 173 - Artikel 1, lid 5 bis (nieuw)
(Bijzonder complexe opdracht)

De Raad heeft het voorstel om "bijzonder complexe opdracht" te definiëren met het oog op de

gevallen waarin de aanbestedende diensten prijsvragen niet als passend middel beschouwen, niet

kunnen overnemen omdat een dergelijke definitie niet langer aansluit bij de door de Raad

aangebrachte wijzigingen in verband met de "concurrentiegerichte dialoog".

Amendement 25 - Artikel 1, lid 7 bis (nieuw)
(Raamovereenkomsten in de sector vertaal- en tolkdiensten)

Volgens de Raad is het niet noodzakelijk een specifieke definitie voor deze sector op te nemen,

omdat de bedoelde diensten niet aan alle procedurevoorschriften van deze richtlijn onderworpen

zijn.

Amendement 29 - Artikel 1, lid 9 (thans lid 8, vijfde streepje)
(Prijsvragen al dan niet met toekenning van prijzen)

De Raad vond een verplichte toekenning van prijzen bij prijsvragen hier niet van toepassing.

Amendement 30 - Artikel 3, lid 1 (thans artikel 4, lid 2)
(Eisen voor combinaties van economische subjecten)

De Raad vindt niet dat de mogelijkheid voor combinaties van inschrijvers om via cumulatie aan de

richtlijn te voldoen betere garanties biedt voor de aanbestedende dienst.
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Amendement 40 - Artikel 19 ter (nieuw)
(Opdrachten gegund aan door aanbestedende diensten in het leven geroepen instanties)

De Raad vindt dat de hier beschreven gevallen voldoende geregeld zijn in de bestaande bepalingen.

Amendement 127 - Artikel 23, lid 3
(Aanvullende voorwaarden in verband met het non-discriminatiebeginsel)

Volgens de Raad is het voldoende als in artikel 2 en in de overwegingen naar algemene beginselen

zoals non-discriminatie en doorzichtigheid wordt verwezen.

Amendement 159 - Artikel 26 (thans artikel 25)
(Verplichting voor onderaannemers om te voldoen aan de artikelen 46-49 van de richtlijn)

De Raad heeft er de voorkeur aan gegeven de tekst van het Commissievoorstel zo veel mogelijk te

behouden, maar wel een keuzemogelijkheid voor lidstaten ingevoerd.

Amendement 49 - Artikel 26, alinea 1 bis (nieuw) (thans artikel 25)
(Toepassing van eisen op onderaannemers)

Zie de motivering bij amendement 159.

Amendement 54 - Artikel 28, lid 3 bis (nieuw)
(Veiling bij afslag)

De Raad vond dat het amendement nodeloos veel details bevat en tot misverstanden zou kunnen

leiden over hetgeen in verband met elektronische veilingen is toegestaan of verboden. De richtlijn

sluit de mogelijkheid van veilingen bij afslag echter niet uit.

Amendement 138 - Artikel 30 bis (nieuw)
(Exclusieve dialoog)

De Raad heeft besloten niet nog een procedure op te nemen, omdat dat de doorzichtigheid niet ten

goede komt. De bepalingen over de "concurrentiegerichte dialoog" zijn evenwel zo aangepast dat

sommige van de in dit amendement genoemde gevallen eronder kunnen vallen (zie ook de

motivering bij amendement 9).
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Amendement 151 - Artikel 32, lid 2 bis (nieuw) (thans artikel 31)
(Invoering van een erkenningsregeling)

De Raad ziet het nut van het voorgestelde lid niet in en vindt dat het aanleiding dreigt te geven tot

nog meer ingewikkelde verplichtingen voor inschrijvers. De bepalingen over dynamische

aankoopsystemen, die in een ander gedeelte van de tekst zijn opgenomen, streven echter hetzelfde

doel na als de erkenningsregeling, zij het met een grotere transparantie.

Amendement 63 - Artikel 32, lid 3 bis (nieuw)
(Uitsluiting van intellectuele diensten en bijzondere bepalingen voor diensten)

De Raad vindt deze bijzondere bepaling niet adequaat omdat de bedoelde diensten niet aan alle

procedureregels van de richtlijn onderworpen zijn.

Amendement 139 - Artikel 32, lid 3 ter (nieuw)
(Beperking van de raamovereenkomsten tot leveringen en diensten)

De Raad vindt niet dat raamovereenkomsten beperkt moeten worden tot diensten en leveringen,

aangezien zij ook nuttig kunnen zijn voor overheidsopdrachten voor werken.

Amendement 66 - Artikel 33, titel en alinea 1 (thans artikel 34)
(Bijzondere voorschriften voor de samenwerking tussen overheid en particuliere sector)

De Raad heeft de voorkeur gegeven aan de tekst van het Commissievoorstel - dat alleen bijzondere

voorschriften voor de bouw van sociale woningen bevat - omdat complexe aanbestedingen en

project financing al elders worden geregeld.

Amendement 68 - Artikel 34, lid 2 (thans artikel 35)
(Opneming van een erkenningsregeling bij gevallen waarvoor een aankondiging van een
opdracht vereist is)

Dit amendement wordt verworpen omdat amendement 151 ook is verworpen.
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Amendement 69 - Artikel 35, lid 1, alinea 1 (thans artikel 36, lid 1, eerste alinea)
(Bekendmaking van aankondigingen in het Publicatieblad)

De Raad vindt dat de bekendmaking voldoende geregeld is in artikel 36, lid 4, en Bijlage VIII.

Amendement 70 - Artikel 37, leden 3 t/m 7 (thans artikel 38, leden 3 t/m 7)
(Eén minimumtermijn van 40 dagen)

De Raad heeft besloten dichter bij het oorspronkelijke Commissievoorstel aan te sluiten en derhalve

niet overal eenzelfde minimumtermijn van 40 dagen in te voeren.

Amendement 71 - Artikel 40, lid 4, letter g)
(non-discriminatie van inschrijvers ("aanbieders"))

De Raad heeft dit amendement niet overgenomen, omdat de inhoud ervan al aan bod komt in artikel

2, dat van toepassing is op de hele richtlijn.

Amendement 72 - Artikel 41 bis (nieuw)
(Beëindiging van de gunningsprocedure)

De Raad vindt dat het oorspronkelijke Commissievoorstel hierover voldoende duidelijk is.

Amendement 131 - Artikel 42, lid 1
(Keuze van het communicatiemiddel)

De Raad heeft dit amendement verworpen omdat het geen verbetering voor de praktische uitvoering

inhoudt.

Amendement 73 - Artikel 42, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)
(Communicatiemiddelen voor inschrijvers)

De Raad heeft dit amendement verworpen omdat het nodeloos gedetailleerd en moeilijk uitvoerbaar

is. Het beoogde doel kan toch worden verwezenlijkt aangezien de aanbestedende dienst kan bepalen

van welke communicatiemiddelen gebruik mag worden gemaakt.



11029/3/02 REV 3 ADD 1 ons/LEP/ih 18
DG C I    NL

Amendement 75 - Artikel 42, lid 4 bis (nieuw)
(Verklaring dat passende maatregelen zijn genomen om de vertrouwelijkheid van informatie
te waarborgen)

Volgens de Raad is het te ingewikkeld om de voorgestelde tekst in de praktijk toe te passen.

Amendement 76 - Artikel 44, lid 2
(Compensatie van het gebrek aan ervaring)

De Raad vindt dat deze specifieke zin niets aan de bepaling toevoegt en integendeel zou kunnen

leiden tot rechtsonzekerheid aangezien "speciale bekwaamheid" niet wordt gedefinieerd.

Amendement 78 - Artikel 45 bis (nieuw)
(Erkenningsregelingen)

Dit amendement wordt verworpen omdat ook de amendementen 68 en 151 zijn verworpen. De

bepalingen over "dynamische aankoopsystemen" streven immers hetzelfde doel na en zijn veel

transparanter.

Amendement 81 -Artikel 46, lid 1, letter c ter) (nieuw) (thans artikel 45, lid 1)
(Uitsluiting wegens fraude en andere vormen van concurrentievervalsing)

De Raad heeft dit amendement verworpen omdat het juridisch gezien weinig toevoegt aan de lijst

van redenen voor uitsluiting van deelneming in artikel 45, lid 2 (zie ook nieuwe overweging 41)

Amendement 82 - Artikel 46, lid 1, letter c quater) (nieuw) (thans artikel 45, lid 1)
(Uitsluiting wegens niet-naleving van CAO-voorschriften en andere arbeids- en
sociaalrechtelijke voorschriften)

De Raad kon dit amendement niet overnemen. Het onderliggende doel van dit amendement is

echter gedeeltelijk terug te vinden in de overwegingen 31 en 32, waarin de mogelijke redenen voor

uitsluiting van deelneming als bedoeld in artikel 45, lid 2, worden toegelicht.

Amendement 83 - Artikel 46, lid 1, letter c quinquies) (nieuw) (thans artikel 45, lid 1)
(Uitsluiting wegens het begaan van een drugsdelict)

De Raad heeft dit amendement verworpen omdat het onderliggende doel moeilijk in voorschriften

inzake overheidsopdrachten kan worden verwerkt en de definities van de genoemde delicten niet

voor de hele EU geharmoniseerd zijn.
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Amendementen 84 en 90 - Artikel 46, lid 2, onder a), (thans artikel 45)
(Uitsluiting wegens faillissement of soortgelijke situaties)

De Raad heeft er de voorkeur aan gegeven de uitsluiting van bepaalde inschrijvers als keuze-
mogelijkheid en niet als verplichting op te nemen. Verplichte uitsluiting zou kunnen leiden tot het
stelselmatig weren van inschrijvers die een akkoord met hun schuldeisers hebben gesloten en hen
op die manier tot faillissement veroordelen. Het besluit om de opdracht al dan niet aan dergelijke
inschrijvers te gunnen moet zaak van de aanbestedende diensten blijven.

Amendement 92 - Artikel 49, lid 2, onder b) en c) (thans artikel 48)
(Opneming van milieubescherming, milieubeheer en naleving van de voorschriften inzake
bescherming van veiligheid en gezondheid in de beoordelingscriteria voor "technische
bekwaamheid")

De Raad verwerpt de bredere betekenis die in het amendement aan het begrip "technische
bekwaamheid" wordt gegeven. Zie evenwel de motivering bij amendement 93.

Amendement 176 - Artikel 53, lid 1, onder b) (thans onder a))
(Opneming van voordelen voor derden in de gunningscriteria)

Omdat de Raad de voorkeur geeft aan de tekst van het Commissievoorstel om te verduidelijken dat
het begrip "economisch voordelig" moet worden geïnterpreteerd als "voordeel voor de
aanbestedende dienst", kan hij het amendement niet aanvaarden. Bovendien is hij van mening dat
de woorden "gerechtvaardigd worden door" beter zijn dan "verband houden met" of "rechtstreeks
verband houden met". In overweging 31 wordt verder verduidelijkt wat onder de term moet worden
verstaan.

Amendement 99 - Artikel 53, lid 2
(Gewicht van de criteria)

De Raad heeft dit amendement verworpen en voor het gewicht dat aan de criteria moet worden
toegekend, de inhoud van het Commissievoorstel overgenomen. In naar behoren gemotiveerde
gevallen kan a posteriori worden aangegeven welk gewicht aan de criteria is gehecht (zie
overweging 44)

Amendement 102 - Artikel 61, lid 1
(Keuze van de communicatiemiddelen door de aanbestedende diensten)

Zie de motivering bij amendement 131.
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Amendement 107 -Artikel 78, lid 1 (thans artikel 79, lid 1)
(Mogelijke wijzigingen via de procedure van het raadgevend comité)

De Raad verwerpt de beperking van de werkingssfeer van de comité-procedure, omdat dit de

praktische uitvoerbaarheid van het hele raamwerk in gevaar brengt.

Amendement 115 - Bijlage VIII, punt 1, onder d bis) (nieuw)
(Verduidelijking in verband met website-informatie)

De Raad is van mening dat de bestaande bepalingen over het formaat van website-informatie

voldoende aan het beoogde doel beantwoorden.

Amendement 117 en 116 - nieuwe bijlagen IX bis en IX ter
(nieuwe bijlagen over elektronische apparatuur en arbeidsnormen)

De Raad heeft de amendementen van het EP verworpen, omdat de vorm van de nieuwe bijlagen niet

aansluit bij het raamwerk zoals dat door de richtlijn is vastgesteld.

3. Belangrijke wijzigingen t.a.v. het oorspronkelijke Commissievoorstel die door de Raad

zijn goedgekeurd

Dynamische aankoopsystemen en elektronische veilingen - artikelen 32 bis en 53 bis

De gedetailleerde bepalingen die de Raad inzake elektronische aankoopsystemen heeft ingevoerd

beantwoorden aan de behoefte om alle belanghebbenden voorschriften met betrekking tot de nieuwe

technieken aan te reiken, zodat het raamwerk voor overheidsopdrachten in de pas blijft lopen met de

nieuwe ontwikkelingen.

Normen inzake milieubeheer - artikel 50 bis; Milieucriteria als technische specificaties

(artikel 24, lid 5 bis)

De Raad hoopt door toevoeging van deze bepalingen meer duidelijkheid te verschaffen over het

gebruik van technische milieuspecificaties in het algemeen en over certificering in het bijzonder,

teneinde daarmee een grotere flexibiliteit voor de lidstaten te bewerkstelligen en te beantwoorden

aan een aantal praktische behoeften.
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Beslissingen van de jury - Artikel 63 bis

Het stroomlijnen van de voorwaarden voor de beslissingen van de jury werd noodzakelijk geacht ter

garandering van de anonimiteit als preliminaire voorwaarde voor eerlijke mededinging.

Bijlage X

Deze nieuwe bijlage bevat een reeks essentiële eisen voor elektronische aanbestedingen. Het

basisconcept is aanvaard in een amendement van het EP. De Raad heeft overeenstemming bereikt

over een tekst waarin deze kwestie verder wordt verduidelijkt.

4. Conclusie

Het gemeenschappelijk standpunt wil een duidelijk juridisch kader voor overheidsopdrachten

aanreiken, dat voldoende rekening houdt met de behoefte aan een grote mate van praktische

uitvoerbaarheid voor alle belanghebbenden. Het oorspronkelijke concept en doel van het

Commissievoorstel werden behouden, maar tegelijkertijd heeft de Raad besloten een reeks

amendementen van het EP, of althans de inhoud ervan, in de tekst op te nemen in de hoop daarmee

aan de bezwaren van het Parlement tegemoet te komen en een aantal belangrijke punten extra te

verduidelijken.

_________________
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van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)/de Raad
nr. vorig doc.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
nr. Comv.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Betreft: - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref-

fende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheids-
opdrachten voor leveringen, diensten en werken ("klassieke" richtlijn)
= Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten
in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten
(richtlijn "nutsbedrijven")
= Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt

GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Raadplegingtermijn: 10.03.2003

1. Op 11 juli 2000 heeft de Commissie op basis van artikel 47, lid 2, en de artikelen 55 en 95 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap de twee bovengenoemde voorstellen inzake de
coördinatie van de procedures voor overheidsopdrachten 1 aan de Raad voorgelegd.

2. Overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag heeft het Europees Parlement op 17 januari 2002 in eerste
lezing advies uitgebracht over beide voorstellen. 2

                                                
1 PB C 29E van 30.1.2001, blz. 11. De titel van de tweede richtlijn is in de loop van de

onderhandelingen gewijzigd; het voorstel omvat nu ook de postdiensten.
2 PB C 271E van 7.11.2002, blz. 176 ("klassiek"). PB C 271E van 7.11.2002, blz. 293

("nutsbedrijven").
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3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 26 april 2001 over beide voorstellen advies uit-

gebracht. 3

4. Het Comité van de regio's heeft op 13 december 2000 over beide voorstellen advies uit-

gebracht. 4

5. Op 21 mei 2002 heeft de Raad (Interne markt, Consumentenzaken, Toerisme) een politiek

akkoord bereikt over een gemeenschappelijk standpunt over het "klassieke" voorstel

(doc. 9270/02).

Op 30 september 2002 heeft de Raad (Concurrentievermogen) een politiek akkoord bereikt

over een gemeenschappelijk standpunt over het  voorstel "nutsbedrijven" (doc. 12204/02).

6. Derhalve kan het Comité van permanente vertegenwoordigers

- zijn goedkeuring hechten aan de teksten van het gemeenschappelijk standpunt over

beide dossiers (door de juristen/vertalers opgestelde teksten) in de versies van

respectievelijk document 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ("klassieke" richtlijn) en

document 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 (richtlijn "nutsbedrijven"),

- zijn goedkeuring hechten aan de ontwerpmotiveringen van de Raad in de versies van

respectievelijk document 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 ("klassieke" richtlijn)

en document 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (richtlijn "nutsbedrijven"),

- de Raad verzoeken het gemeenschappelijk standpunt in de versies van respectievelijk

document 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ("klassieke" richtlijn) en document 12634/02

MAP 38 CODEC 1180 (richtlijn "nutsbedrijven") als A-punt vast te stellen tijdens een

van zijn komende zittingen, en de motivering van de Raad in de versies van

document 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 ("klassieke" richtlijn) en

document 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (richtlijn "nutsbedrijven") goed te

keuren.

_______________

                                                
3 PB C 193 van 10.7.2001, blz. 1 (richtlijn "nutsbedrijven"); PB C 193 van 10.7.2001, blz. 7

("klassieke" richtlijn).
4 PB C 144 van 15.5.2001, blz. 23.
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ADDENDUM BIJ NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
nr. Comv.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Betreft: - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken
("klassieke" richtlijn)
= Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten 
in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 
(richtlijn "nutsbedrijven")
= Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt

GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Raadplegingstermijn: 10.03.2003

Verklaringen voor de notulen van de Raad

A. "KLASSIEKE" RICHTLIJN

1. Verklaring van de Commissie ad overweging 13 en artikel 18, onder d)

"De Commissie is van oordeel dat richtlijnen betreffende overheidsopdrachten onderworpen
zijn aan verplichtingen van de Gemeenschap welke voortvloeien uit de Overeenkomst inzake
overheidsopdrachten, en zij zal derhalve deze richtlijnen uitleggen op een wijze die verenigaar
is met deze Overeenkomst. Om die reden is de Commissie van oordeel dat overweging 13
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en artikel 18, onder d), niet zo kunnen worden uitgelegd dat, onder andere, overheids-
opdrachten betreffende leningen van aanbestedende diensten, in het bijzonder lokale diensten,
uitgesloten zouden zijn, met uitzondering van leningen voor "de uitgifte, de aankoop, de
verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten."

Daarenboven herhaalt de Commissie dat ingeval de richtlijnen niet van toepassing zijn,

bijvoorbeeld wanneer de drempelwaarde te laag is, de bepalingen en beginselen van het

Verdrag nageleefd dienen te worden. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof impliceert

dit met name de verplichting tot doorzichtigheid, die erin bestaat dat voldoende openbaarheid

gewaarborgd wordt opdat opdrachten voor de concurrentie kunnen worden opengesteld."

2. Verklaring van de Belgische delegatie ad overweging 22 bis

"De Belgische delegatie constateert met tevredenheid dat enige vooruitgang is geboekt inzake

de mogelijkheid voor de aanbestedende diensten om ethische, sociale en milieuoverwegingen

te laten meewegen in het kader of ter gelegenheid van het plaatsen van overheidsopdrachten.

Zij acht het niettemin dienstig de aandacht te vestigen op drie zorgpunten:

1. Niet-eerbiediging van de in de Verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie

verankerde economische en sociale rechten moet voor de toegang tot

overheidsopdrachten duidelijk worden gelijkgesteld met een ernstige beroepsfout.

In dat verband heeft België nota genomen van de interpretatie door de Juridische dienst

van de Raad van overweging 22 bis, waarin de bepalingen van artikel 46 met betrekking

tot mogelijke uitsluitingen van de deelneming van een ondernemer aan de procedure

voor het plaatsen van een overheidsopdracht worden toegelicht (doc. 8439/02 MAP 18

CODEC 524);

2. In het stadium van de uitvoering van de opdrachten dient dezelfde ethische afweging te

worden gemaakt met betrekking tot zowel de vervaardiging, wat de leveringen betreft,

als de productie en de wijze van verzending van de producten, met name voor uit derde

landen afkomstige producten.
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3. België wenst tot slot dat een waarnemingspost wordt opgericht die mede moet toezien

op de eerbiediging van de economische en sociale rechten door de ondernemingen die

gegadigde zijn voor of ingeschreven hebben op door de aanbestedende diensten van de

lidstaten van de Europese Unie geplaatste overheidsopdrachten of waaraan deze

opdrachten zijn gegund."

3. Verklaring van de Franse delegatie ad artikel 1, lid 3 bis, en artikel 18 bis

"Frankrijk is van oordeel dat de in de ontwerp-richtlijn betreffende overheidsopdrachten voor

werken, leveringen en diensten opgenomen definitie van concessieovereenkomsten voor

diensten en concessieovereenkomsten voor werken onvolledig is, omdat daarin alleen aan het

aan de concessiehouder toegekende exploitatierecht, en niet aan het exploitatierisico wordt

gerefereerd.

Frankrijk betreurt tevens dat ter gelegenheid van het wetgevingspakket betreffende overheids-

opdrachten geen communautair kader kon worden vastgesteld voor de concessieovereen-

komsten voor diensten, naar het voorbeeld van de bepalingen die zijn opgenomen in de tekst

betreffende concessieovereenkomsten voor werken.

Het ontbreken van specifieke regels terzake doet afbreuk aan de totstandbrenging van echte

rechtszekerheid en transparantie in deze sector. Die twee vereisten vormen een argument voor

duidelijke en uniforme regels, die alleen door middel van een normatieve tekst kunnen

worden opgelegd."

4. Verklaring van de Commissie ad concessieovereenkomsten voor diensten en

publiek/privaat partnerschap (artikel 1, lid 3 bis, en artikel 18)

"De Commissie is van oordeel dat kwesties betreffende concessieovereenkomsten voor

diensten en publiek/private partnerschappen verder onderzocht dienen te worden om na te

gaan of er behoefte is aan een specifiek rechtsinstrument om de economische actoren een

betere toegang tot concessieovereenkomsten en de verschillende vormen van publiek-private

partnerschappen te verlenen en om ervoor te zorgen dat deze actoren ten volle van hun in het

Verdrag neergelegde rechten gebruik kunnen maken."
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5. Verklaring van de Oostenrijkse delegatie ad artikel 46, lid 1, tweede alinea

"Oostenrijk is van oordeel dat de lidstaten krachtens artikel 46, lid 1, tweede alinea, de

voorwaarden voor de toepassing van lid 1 bepalen overeenkomstig hun nationaal recht en

onder eerbiediging van het communautaire recht. Hiertoe kunnen de voorwaarden behoren

waaronder een economisch subject kan bewijzen dat hij aan de oorzaak van een dergelijke

veroordeling een eind heeft gemaakt. Indien een economisch subject bewijst dat hij een eind

heeft gemaakt aan de oorzaak van een veroordeling krachtens artikel 46, lid 1, is de

aanbestedende dienst niet verplicht deze gegadigde of inschrijver uit te sluiten."

6. Verklaring van de Portugese delegatie ad artikel 46, lid 1

"Portugal merkt op dat de formulering van artikel 46 geen afdoende waarborg biedt voor een

uniforme toepassing van het systeem voor de selectie en uitsluiting van gegadigden of

inschrijvers, wat ongelijke behandeling binnen een lidstaat en verschillende voorwaarden in

de lidstaten tot gevolg kan hebben, hetgeen tot rechtsonzekerheid kan leiden en de goede

werking van de markt in de weg staat.

Portugal verklaart dat op grond van artikel 46 tot zijn bevoegde autoriteiten gerichte

aanvragen zullen worden gehonoreerd overeenkomstig zijn nationale wetgeving, dat wil

zeggen, wanneer de gegadigde partij of andere instanties rechtstreeks een aanvraag indienen,

onder de voorwaarden en voor de doeleinden van die nationale wetgeving."

7. Verklaring van de Oostenrijkse delegatie ad artikel 63 bis

"Oostenrijk gaat ervan uit dat in een eventuele dialoog tussen de jury en de kandidaten

overeenkomstig de leden 4 en 5, het beginsel van de anonimiteit overeenkomstig lid 4 bis

wordt geëerbiedigd. De jury moet daarom haar besluit nemen op basis van anonieme

ontwerpen die haar worden voorgelegd in het kader van de prijsvraag, zonder dat zij de

identiteit van de kandidaten kent."
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8. Verklaring van de Griekse delegatie ad artikel 63 bis

"De Griekse delegatie verklaart dat de toepassing van artikel 63 bis, lid 5, (besluiten van de

jury) niet mag indruisen tegen het algemene beginsel van anonimiteit in de zin van lid 4 bis,

dat wil zeggen dat de anonimiteit in elk geval moet worden gerespecteerd - ook in de

notulen - tot op het moment waarop de jury advies uitbrengt of een besluit neemt."

9. Verklaring van de Franse delegatie ad artikel 63 bis

"Frankrijk is van mening dat bouwopdrachten van overheden niet alleen een belangrijke,

dynamische economische factor vormen, maar met name een cruciale sociale en culturele rol

spelen. Hierin is de selectie van architectuurprojecten een doorslaggevend moment. Het is

derhalve van belang dat over een systeem kan worden beschikt dat zowel doeltreffend en

transparant als niet-discriminerend is, zulks op het gehele grondgebied van de Unie. Frankrijk

is van mening dat aan deze eisen het best wordt voldaan met een prijsvraag. Frankrijk betreurt

het dat de prijsvraag in Europa thans veeleer uitzondering is dan regel, en dat er ten aanzien

van deze opvatting geen vorderingen konden worden geboekt op het tijdstip dat er een

akkoord over het wetgevingspakket werd bereikt."

10. Verklaring van de Deense delegatie

"Tijdens het komende Deense voorzitterschap zal Denemarken het initiatief nemen voor een

bespreking in de Raad (Ontwikkeling) over de wijze waarop de loskoppeling van

ontwikkelingshulp moet worden aangepakt - ook wanneer de overheidsopdracht door

ontvangende landen wordt geplaatst."
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B. RICHTLIJN "NUTSBEDRIJVEN"

1. Verklaring van de Raad ad artikel 5

"De Raad acht samenhang noodzakelijk tussen de richtlijnen inzake overheidsopdrachten en

het voorstel van de Commissie voor een "verordening van het Europees Parlement en de Raad

betreffende het optreden van de lidstaten ten aanzien van openbarediensteisen en de gunning

van openbaredienstcontracten op het gebied van het personenvervoer per spoor, over de weg

en over de binnenwateren". Daartoe zal alles in het werk worden gesteld."

2. Verklaring van de Oostenrijkse delegatie ad artikel 63 bis

"Oostenrijk gaat ervan uit dat in een eventuele dialoog tussen de jury en de kandidaten

overeenkomstig de leden 4 en 5, het beginsel van anonimiteit in de zin van lid 4 bis wordt

geëerbiedigd. De jury moet daarom haar besluit nemen op basis van anonieme ontwerpen die

haar worden voorgelegd in het kader van de prijsvraag, zonder dat zij de identiteit van de

kandidaten kent."

3. Verklaring van de Commissie ad overweging 26 en artikel 24, onder c)

"De Commissie is van mening dat de richtlijnen inzake overheidsopdrachten onderworpen

zijn aan de communautaire verplichtingen die uit de Overeenkomst inzake overheids-

opdrachten voortvloeien. Zij zal deze richtlijnen derhalve interpreteren op een wijze welke

met die overeenkomst spoort. De Commissie is dan ook van oordeel dat overweging 26 en

artikel 24, onder c), geen impliciete uitsluiting inhouden van overheidsopdrachten betreffende

leningen van aanbestedende diensten - met name lokale instanties - behalve leningen voor "de

uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële

instrumenten".
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4. Verklaring van de Duitse delegatie ad artikel 2, lid 3

"Duitsland betreurt het dat de definitie van "bijzondere en uitsluitende rechten" alleen ter

wille van de rechtssystematiek en met voorbijgaan aan overwegingen in verband met het

mededingingsbeleid wordt gewijzigd. Volgens Duitsland bestaat voorts het gevaar dat deze

definitiewijziging leidt tot een beperking van het toepassingsgebied van de richtlijn en tot een

ongelijke behandeling van overheids- en niet-overheidsbedrijven."

____________________
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Betreft: - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken
("klassieke" richtlijn)
= Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten 
in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 
(richtlijn "nutsbedrijven")
= Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt

Bladzijde 1, punt A.1., titel:

In plaats van "ad overweging 13 en artikel 18, onder d)"

lezen: "ad overweging 26 en artikel 16, onder d)"

Bladzijde 1, punt A.1., vierde regel:

In plaats van "... dat overweging 13 en artikel 18, onder d)"

lezen: "... dat overweging 26 en artikel 16, onder d)"
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Bladzijde 3, punt A.4., titel:

In plaats van "artikel 1, lid 3 bis, en artikel 18"

lezen: "artikel 1, lid 4, en artikel 17"

Bladzijde 6:

Punt B.3 wordt vervangen door:

3. Verklaring van de Commissie ad overweging 26 en artikel 24, onder c)

"De Commissie is van mening dat de richtlijnen inzake overheidsopdrachten onderworpen

zijn aan de communautaire verplichtingen die uit de Overeenkomst inzake overheids-

opdrachten voortvloeien. Zij zal deze richtlijnen derhalve interpreteren op een wijze welke

met die overeenkomst spoort. De Commissie is dan ook van oordeel dat overweging 26 en

artikel 24, onder c), geen impliciete uitsluiting inhouden van overheidsopdrachten betreffende

leningen van aanbestedende diensten - met name lokale instanties - behalve leningen voor "de

uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële

instrumenten".

Daarenboven herhaalt de Commissie dat ingeval de richtlijnen niet van toepassing zijn,

bijvoorbeeld wanneer de drempelwaarde te laag is, de bepalingen en beginselen van het

Verdrag nageleefd dienen te worden. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof impliceert

dit met name de verplichting tot doorzichtigheid, die erin bestaat dat voldoende openbaarheid

gewaarborgd wordt opdat opdrachten voor de concurrentie kunnen worden opengesteld."

_______________
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2000/0115 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en

diensten

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT

Indiening voorstel bij het EP en de Raad
(document COM(2000) 275 definitief – 2000/0115 COD): 12 juli 2000

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 26 april 2001

Advies van het Comité van de Regio’s: 13 december 2000

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 17 januari 2002

Indiening gewijzigd voorstel: 6 mei 2002

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 20 maart 2003

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Dit voorstel betreft een herziening van de Gemeenschapswetgeving inzake
overheidsopdrachten met het oog op de vorming van een daadwerkelijke Europese interne
markt op dit terrein. Deze wetgeving is niet bedoeld ter vervanging van de nationale
wetgeving, maar om te waarborgen dat in alle lidstaten de beginselen van gelijke behandeling,
non-discriminatie en doorzichtigheid worden nageleefd bij het plaatsen van
overheidsopdrachten.

Het voorstel, dat aansluit bij het debat naar aanleiding van het Groenboek over
overheidsopdrachten, heeft een drieledig doel: modernisering, vereenvoudiging en
flexibilisering van het bestaande rechtskader op dit gebied:

– modernisering om rekening te houden met nieuwe technologie en veranderingen in
de economische omgeving,

– vereenvoudiging om de bestaande teksten begrijpelijker te maken voor de gebruikers
zodat de plaatsing van opdrachten geheel volgens de normen en beginselen op dit
gebied kan verlopen en de betrokken ondernemers beter op de hoogte kunnen zijn
van hun rechten,
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– en flexibilisering van de procedures om aan de behoeften van de aanbestedende
diensten en ondernemers te voldoen.

Bovendien leidt de herziening van de huidige drie wetteksten ertoe dat ondernemers,
aanbestedende diensten en de Europese burgers de beschikking krijgen over één duidelijke en
doorzichtige tekst.

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemene opmerkingen

De essentie van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, zoals geamendeerd bij het
gewijzigde voorstel, is in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad behouden gebleven.
Bovendien versterkt het gemeenschappelijk standpunt bepaalde middelen om de
doelstellingen te bereiken die met de voorstellen van de Commissie werden beoogd. Toch kon
de Commissie het met eenparigheid van stemmen bereikte akkoord van de Raad niet steunen
vanwege de erin opgenomen bepalingen betreffende de financiële diensten.

Het politieke akkoord dat de Raad op 21 mei 2002 met eenparigheid van stemmen heeft
bereikt, is overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt dat op 20 maart 2003 is
vastgesteld.

De bij het gemeenschappelijk standpunt aangebrachte wijzigingen betreffen met name de
volgende aspecten:

– er wordt beter rekening gehouden met nieuwe informatietechnologie voor het
plaatsen van opdrachten, wat overeenkomt met de moderniseringsdoelstelling van
de voorstellen van de Commissie. In dit verband moet met name worden gewezen op
de invoering van dynamische aankoopsystemen voor courant gebruik, die bedoeld
zijn om enerzijds de aanbestedende diensten de beschikking te geven over geheel
elektronische systemen waarmee de aankoopprocedures kunnen worden
vereenvoudigd en geautomatiseerd, en anderzijds de deelname van elke
geïnteresseerde ondernemer mogelijk te maken, in voorkomend geval door gebruik te
maken van hun elektronische catalogus. Bovendien zijn in het gemeenschappelijk
standpunt ten aanzien van het algemene kader van aankopen met elektronische
middelen de regels voor elektronische veilingen gepreciseerd en de verplichtingen
inzake vertrouwelijkheid versterkt door in het dispositief te verwijzen naar
bijlage X, waarin amendement 117 van het Parlement in essentie is overgenomen;

– de Raad heeft de gewijzigde voorstellen van de Commissie naar aanleiding van de
amendementen van het Parlement betreffende het in aanmerking nemen van
milieuaspecten en sociale aspecten overgenomen, en heeft bovendien in een
overweging (nr. 44) verduidelijkt op welke wijze bij de beoordeling van
inschrijvingen in de gunningsfase rekening kan worden gehouden met
milieuoverwegingen en sociale overwegingen;

– de uitvoering van uitsluitingen in verband met de persoonlijke situatie van
ondernemers is verduidelijkt doordat wordt gepreciseerd dat de lidstaten de
voorwaarden voor de toepassing van uitsluitingen bepalen. De uitvoering van de
verplichte uitsluiting is verbeterd door samenwerking tussen de lidstaten. Ook is
rekening gehouden met situaties waarin om dwingende redenen van algemeen belang
moet worden afgezien van de toepassing van de verplichte uitsluiting;
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– gezien het lopende proces van openstelling van de postmarkt voor mededinging op
Gemeenschapsniveau, is een mechanisme ingevoerd om opdrachten die door
exploitanten van postdiensten, voor de uitoefening van bepaalde van hun activiteiten
worden geplaatst, over te brengen van het toepassingsgebied van de “klassieke”
richtlijn naar dat van de richtlijn “bijzondere sectoren”.

Bovendien bevat het gemeenschappelijk standpunt wijzigingen betreffende financiële
diensten, betreffende gevallen waarin de toepassing van de procedure van gunning door
onderhandelingen gerechtvaardigd is en betreffende de weging van bepaalde gunningscriteria.

De Commissie is van mening dat de wijziging betreffende financiële diensten die de Raad
met eenparigheid van stemmen heeft goedgekeurd, en die aansluit bij amendement 37 van het
Europees Parlement, kan leiden tot verwarring over de vraag of deze diensten onder het
toepassingsgebied van de richtlijn vallen. Daarom heeft zij in een verklaring in de notulen van
de Raad van 21 mei 2002, die als bijlage bij deze mededeling is gevoegd, het standpunt
herhaald dat zij reeds in haar gewijzigde voorstel heeft uiteengezet in verband met de
afwijzing van amendement 37 van het Parlement.

De Commissie heeft aanvaard dat de toepassing van de procedure van gunning door
onderhandelingen iets flexibeler wordt, want het betreft zeer uitzonderlijke situaties
(artikel 30) of duidelijk afgebakende en gereglementeerde situaties (artikel 31).

De verplichting om de weging van de gunningscriteria aan te geven is bevestigd; de
Commissie heeft echter erkend dat ook rekening moet worden gehouden met gevallen waarin
de aanbestedende dienst kan aantonen dat hij onmogelijk een weging kan aangeven - in het
bijzonder in geval van zeer complexe opdrachten - en dat in deze gevallen moet worden
toegestaan dat de aanbestedende dienst uitsluitend een afnemende volgorde van belang van de
criteria aangeeft.

3.2. Amendementen van het Parlement waarmee rekening is gehouden in het
gemeenschappelijk standpunt

3.2.1. Amendementen die in het gewijzigde voorstel en in het gemeenschappelijk
standpunt zijn overgenomen

Overweging 4 - amendement 1: dit amendement is aanvaard ten aanzien van de
bepaling dat de lidstaten moeten voorkomen dat de deelname van publiekrechtelijk
lichamen aan overheidsopdrachten concurrentieverstorende gevolgen heeft. De
tweede zin van het amendement - betreffende de mogelijkheid dat de lidstaten regels
vaststellen voor de wijze van berekening van de reële prijs/kosten van
inschrijvingen - is geschrapt, omdat het slechts een van de vele mogelijkheden betreft
die de lidstaten hebben om dergelijke verstoringen te voorkomen; deze zin werd
daarom overbodig geacht.

Overweging 5 - amendement 2: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende de
integratie van milieueisen, als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag, is ongewijzigd
overgenomen.
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Overweging 6 - amendement 141: dit amendement, betreffende de uitzonderingen
krachtens artikel 30 van het Verdrag, is overgenomen, waarbij het enigszins is
gewijzigd om de bewoordingen van dat artikel precies over te nemen wat de
bescherming van planten betreft. Bovendien is “niet discriminerend zijn en niet in
strijd zijn met het streven naar openstelling van de markten op het gebied van
overheidsopdrachten, noch met het Verdrag” vervangen door “in overeenstemming
zijn met het Verdrag”: de reden hiervoor ligt in de voorrang van het Verdrag, zoals
uitgelegd door het Hof, boven het afgeleide recht, wat inhoudt dat de door de
richtlijn beoogde doelstelling van openstelling van markten geen afbreuk mag doen
aan rechten die krachtens het Verdrag aan de lidstaten zijn toegekend.

Overweging 9 - amendementen 142, 7 en 171-145: de tekst van het gewijzigde
voorstel, betreffende de gunning van opdrachten voor diensten en werken, is
overgenomen, behoudens één wijziging om strikt taalkundige redenen: in het Frans is
“passation globale” vervangen door “passation conjointe”.

Overweging 14, artikel 1, lid 10 en artikel 11 - amendementen 5 en 168, 126-172, 21
en 175: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende aankoopcentrales, is
ongewijzigd overgenomen.

Overweging 27, artikel 23 en bijlage VI - amendementen 45, 46, 47-123 en 109: de
bepalingen van het gewijzigde voorstel (overweging 25, artikel 24 en bijlage VI),
betreffende de technische specificaties, zijn ongewijzigd overgenomen, behoudens
drie taalkundige wijzigingen in bijlage VI (punt 1, onder a) en b):
“productieprocessen en -methoden” in plaats van “productieprocedures en
-methoden”, en punt 1, onder a): “de overeenstemmingsbeoordeling” in plaats van
“het niveau van overeenstemmingsbeoordeling”).

Overweging 29, artikel 1, lid 11, derde alinea, en artikel 29 - amendementen 9, 137
en 138: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende de concurrentiële dialoog,
is ongewijzigd overgenomen, met uitzondering van artikel 29, lid 8, waarin de
verplichting om prijzen of betalingen voor de deelnemers aan de dialoog vast te
stellen is veranderd in een mogelijkheid. Deze wijziging maakt een bredere deelname
van mededingers aan de procedures van concurrentiële dialogen mogelijk: indien
prijzen of betalingen verplicht zijn, worden de aanbestedende diensten gedwongen
het aantal deelnemers tot het minimum te beperken om kosten te vermijden,
waardoor - uitsluitend op grond van objectieve criteria - ondernemers zouden worden
uitgesloten die, indien zij tot de dialoog zouden worden toegelaten, de opdracht
zouden kunnen krijgen op grond van hun kennis en innoverende ideeën.

Overweging 31 en artikel 26 - amendementen 10 en 127: de tekst van het gewijzigde
voorstel, betreffende de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
(overweging 29 en artikel 26 bis) en met name het gebruik van deze voorwaarden
voor sociale doeleinden of voor milieudoeleinden, is ongewijzigd overgenomen,
behoudens een kleine wijziging van strikt taalkundige aard in de overweging.

Overweging 32 - amendementen 11, 51, 86, 87 en 89: de tekst van het gewijzigde
voorstel, betreffende de naleving van sociale regelgeving, is overgenomen, waarbij
de bewoording zodanig is aangepast dat expliciet wordt bepaald dat op grond van
artikel 45, lid 2, onder c) en d), ondernemers die schuldig zijn bevonden aan het
niet-naleven van deze regels, van opdrachten kunnen worden uitgesloten.
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Overweging 41 - amendement 170: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende
de uitsluiting van ondernemers die veroordeeld zijn voor ernstige delicten, is
overgenomen, waarbij de bewoording op enkele punten enigszins is aangepast. Met
deze aanpassingen wordt beoogd: te verduidelijken dat het definitieve karakter van
het rechterlijke vonnis inhoudt dat dit kracht van gewijsde krijgt; de tekst aan te
passen aan verschillende juridische situaties op grond van de toepasselijke nationale
wetgeving inzake onwettige activiteiten (“beslissing” in plaats van “sancties”); de
uitsluiting op grond van een “beslissing” gelijk te trekken met die op grond van een
“vonnis” (“een beslissing met vergelijkbare werking”), namelijk te eisen dat de
aanbestedende diensten uitsluitend op basis van een onherroepelijke beslissing
ondernemers kunnen uitsluiten.

Overweging 42 - amendementen 30, 93 en 95: overweging 40 van het gewijzigde
voorstel, betreffende milieubeheersystemen, is ongewijzigd overgenomen.

Overweging 45 - amendement 125: dit amendement - toevoeging van “ingenieurs”
aan de lijst van beroepen waarvoor geldt dat de gunningscriteria geen afbreuk mogen
doen aan de op nationaal niveau gereglementeerde beloning - is ongewijzigd
overgenomen.

Artikel 1, lid 5 - amendement 24: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende de
definitie van “raamovereenkomst”, is ongewijzigd overgenomen.

Artikel 1, lid 7, en artikel 54 - amendementen 23, 54 en 65: de definitie van
“elektronische veiling” van het gewijzigde voorstel is herschreven - “die een
klassering op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt” in plaats van “dat
automatische beoordeling van de inschrijvingen mogelijk maakt” - omdat het woord
“beoordeling” een evaluerende activiteit impliceert, die door de aanbestedende
dienst moet worden uitgevoerd, terwijl een elektronische veiling slechts een
klassering mogelijk maakt.

In artikel 54 is de tekst van artikel 53 bis van het gewijzigde voorstel overgenomen
met de nodige aanpassingen om rekening te houden met de invoering van nieuwe
dynamische aankoopsystemen en met kleine correcties in verband met het in
aanmerking nemen van andere waarden dan de prijs.

Artikel 6 - amendement 31: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende de
vertrouwelijkheid, is overgenomen, waarbij deze echter zodanig is aangepast dat de
niet-vertrouwelijke aspecten van inschrijvingen openbaar kunnen worden gemaakt
overeenkomstig het toepasselijke nationale recht, wat met name van belang is voor
bepaalde gegevens die in aankondigingen van geplaatste opdrachten worden
vermeld.

Artikel 9 en bijlage VII, Aankondiging van overheidsopdrachten, punt 6, onder a),
eerste streepje, onder b), eerste streepje, en onder c), eerste streepje –
amendementen 34 en 35: in artikel 9 is de tekst overgenomen van artikel 10 van het
gewijzigde voorstel, betreffende de methoden voor de berekening van de waarde van
opdrachten, waarbij de titel is aangepast aan de invoering van dynamische
aankoopsystemen. Bovendien wordt rekening gehouden met meer soorten
verlengingen: “stilzwijgende verlengingen” wordt vervangen door “verlengingen”,
zodat bij de berekening van de waarde van de opdracht rekening wordt gehouden met
elke vorm van verlenging. In bijlage VII is de informatieverstrekking over
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aanbestedingen verbeterd door verplicht te stellen dat verlengingen in de
aankondiging van overheidsopdrachten worden vermeld.

Artikel 16, onder b) - amendement 121: de tekst van het gewijzigde voorstel is
vereenvoudigd, waarbij de reikwijdte van de uitsluiting van opdrachten die door
radio-omroeporganisaties worden geplaatst duidelijk wordt aangegeven.

Artikel 18 - amendement 38: artikel 19 van het gewijzigde voorstel, betreffende
opdrachten die op basis van een bijzonder recht of een exclusief recht aan een
aanbestedende dienst worden gegund, is ongewijzigd overgenomen.

Artikel 19 - amendement 36: artikel 19 ter van het gewijzigde voorstel, betreffende
het voorbehouden van opdrachten aan werkplaatsen voor gehandicapten, is
ongewijzigd overgenomen.

Artikel 27 - amendement 50: de tekst van artikel 27, betreffende de verplichtingen
ten aanzien van belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en
arbeidsvoorwaarden, die het gevolg is van de opname van amendement 50 in het
gewijzigde voorstel, is gewijzigd. Ten aanzien van de rechtstreeks op de
aanbestedende diensten rustende verplichting om in het bestek aan te geven waar
informatie over de toepasselijke wetgeving op dit terrein kan worden verkregen geeft
de Raad de voorkeur aan een bewoording die lijkt op die van het oorspronkelijke
voorstel van de Commissie, waarin het dispositief van de nu geldende richtlijnen
werd weergegeven. Volgens het gemeenschappelijk standpunt kan deze verplichting
dan ook alleen door de lidstaten worden opgelegd. Bij ontbreken van een dergelijke
verplichting op nationaal niveau, kunnen de aanbestedende diensten deze gegevens
echter uit vrije wil opnemen. Bovendien is de tekst van het artikel in
overeenstemming gebracht met de titel ervan (in het Frans: “…les informations
pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité,…” in plaats van “les
informations pertinentes sur la fiscalité,…”) en is aangegeven dat deze wetgeving
niet van toepassing is op verrichtingen die in een ander land dan dat van de
aanbestedende dienst worden verricht.

Artikel 30 - amendement 57: procedures van gunning door onderhandelingen met
bekendmaking van een aankondiging van een opdracht. Artikel 29, lid 1, onder c),
van het gewijzigde voorstel is ongewijzigd overgenomen.

Lid 1, onder b), van het oorspronkelijke voorstel is geschrapt vanwege de omzetting
van de concurrentiële dialoog in een volwaardige procedure. In lid 1, onder b), is de
mogelijkheid tot onderhandelen uitgebreid tot leveringen, zoals was voorzien in lid 2
van het oorspronkelijke voorstel.

In de nieuwe leden 2 en 3 zijn bepalingen ingevoegd om een kader te geven voor de
onderhandelingen, de doorzichtigheid van de onderhandelingen te vergroten en een
betere toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van ondernemers te
waarborgen:

– lid 2 bepaalt dat de onderhandelingen plaatsvinden op basis van inschrijvingen
teneinde deze aan te passen aan de eisen die van tevoren door de
aanbestedende dienst zijn gesteld en teneinde de aanbestedende dienst in staat
te stellen de voordeligste inschrijving te zoeken;
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– het nieuwe lid 3 bepaalt expliciet dat de gelijke behandeling van alle
inschrijvers moet worden gewaarborgd en dat geen informatie mag worden
gegeven die sommige inschrijvers kan bevoordelen boven andere.

Het nieuwe lid 4 voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid de procedures in
opeenvolgende fasen te doen verlopen (zie de opmerkingen over overweging 39).

Artikel 41 - amendement 46: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende de
informatieverstrekking aan gegadigden en inschrijvers, is overgenomen en
geïntegreerd om rekening te houden met dynamische aankoopsystemen.

Artikel 42 - amendement 74: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende de
regels voor communicatiemiddelen, is ongewijzigd overgenomen. De tekst is
aangevuld met de nieuwe bijlage X, waarin de eisen ten aanzien van middelen voor
de elektronische ontvangst van inschrijvingen, verzoeken tot deelneming of plannen
en ontwerpen bij prijsvragen zijn vastgelegd.

Artikel 44 - amendementen 77-132: artikel 43 bis van het gewijzigde voorstel,
betreffende de controle van de geschiktheid van de deelnemers en betreffende de
gunning van de opdrachten, is overgenomen, waarbij lid 2 is herschreven om te
verduidelijken dat de aanbestedende diensten niet verplicht zijn minimumeisen
inzake draagkracht en bekwaamheden te stellen. Indien zij deze stellen, zijn zij
echter verplicht deze te vermelden.

Artikel 45 - amendementen 80, 85 en 88: in lid 1, betreffende de verplichte uitsluiting
vanwege criminele activiteiten, is amendement 80 ongewijzigd overgenomen.
Amendement 85 (lid 2, onder c)) is overgenomen met strikt redactionele wijzigingen.
De met amendement 88 beoogde doorhaling (lid 2, onder h)) is overgenomen.

Lid 1 van het oorspronkelijke voorstel is aangevuld met:

– de tweede alinea, die bedoeld is om te verduidelijken dat de voorwaarden voor
de toepassing van de verplichte uitsluiting door de lidstaten worden bepaald, in
het bijzonder indien hiervoor het strafrecht geldt, dat deze richtlijn niet beoogt
te harmoniseren;

– de derde alinea, die uitdrukkelijk bepaalt dat de jurisprudentie inzake
dwingende redenen van algemeen belang toepasselijk is;

– de vierde alinea, die verduidelijkt op welke wijze de aanbestedende diensten de
informatie kunnen krijgen die nodig is voor de toepassing van de verplichte
uitsluitingen, waarbij in het bijzonder wordt voorzien in samenwerking met de
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten.

De onder alinea 3 genoemde gevallen zijn gevallen waarin de door het verdrag
voorziene uitzonderingsgronden zouden kunnen spelen omwille van de primauteit
van het Verdrag (zie hogervermeld commentaar betreffende considerans 6),
bijvoorbeeld in geval van problemen mbt de publieke gezondheid, - erg zware
ziektes waarvoor het enige geneesmiddel zou komen van een marktdeelnemer die
zich in één van de onder paragraaf 1 voorziene uitsluitingsgronden zou bevinden.
Zoals elke uitzondering zou ook deze gerechtvaardigd moeten zijn door een in
verhouding staan tot het nagestreefd doel.
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Lid 2, betreffende facultatieve uitsluitingen, is met name aangevuld met de tweede
alinea, die dezelfde verduidelijking bevat als is aangebracht in lid 1, tweede alinea.

Artikelen 47 en 48 - amendementen 30, 93 en 95: artikelen 48 van het gewijzigde
voorstel, betreffende de economische en financiële draagkracht, is ongewijzigd
overgenomen; artikel 49, betreffende de technische bekwaamheid en/of
beroepsbekwaamheid, is eveneens overgenomen, waarbij echter de in lid 4 bedoelde
mogelijkheid om bij opdrachten voor werken en diensten rekening te houden met de
vakkundigheid, doelmatigheid, ervaring en betrouwbaarheid van
gegadigden/inschrijvers, is uitgebreid tot opdrachten voor leveringen waarvoor
plaatsings- of installatiewerkzaamheden nodig zijn.

Artikel 50 - amendement 97: de tekst van het amendement is overgenomen, waarbij
is verduidelijkt dat de vraag om overlegging van EMAS-verklaringen verband houdt
met de eventuele eisen uit hoofde van artikel 48, lid 2, onder f), betreffende de
technische bekwaamheid. Bovendien zijn - in overeenstemming met de wijziging in
artikel 49 - de mogelijkheden voor ondernemers om aan opdrachten deel te nemen
verruimd, door het beginsel van gelijkstelling van middelen waarmee hetzelfde, door
de aanbestedende dienst verlangde, niveau van milieubeheer wordt gewaarborgd, te
veralgemeniseren (door de woorden “wanneer de economische subjecten niet voor
de genoemde verklaringen in aanmerking komen of deze niet binnen de gestelde
termijnen kunnen verkrijgen” te schrappen).

Artikel 52 - amendement 153: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende de
officiële lijsten van erkende ondernemingen en de certificering door
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen, is overgenomen behoudens de
volgende wijzigingen:

– lid 1, derde alinea: deze is aangevuld om te waarborgen dat ondernemers die
hun middelen aan een andere ondernemer ter beschikking stellen met het oog
op de inschrijving of de certificering van die ondernemer, dit gedurende de
hele geldigheidsduur van de inschrijving of van het certificaat zullen kunnen
blijven doen;

– het nieuwe lid 6: hierin worden de voorwaarden voor inschrijving of voor het
verkrijgen van een certificaat in overeenstemming gebracht met die voor de
inschrijving op een dynamisch aankoopsysteem: bepaald wordt dat
ondernemers te allen tijde om de opneming op een officiële lijst of om de
afgifte van een certificaat kunnen verzoeken en dat zij er recht op hebben
binnen een redelijk korte termijn te vernemen of hun verzoek is ingewilligd.

Artikel 55 - amendementen 15 en 100: de tekst van het gewijzigde voorstel,
betreffende abnormaal lage inschrijvingen, is ongewijzigd overgenomen.

Artikel 61 - amendement 150: artikel 73 bis van het gewijzigde voorstel, betreffende
de gunning van aanvullende werken aan de concessiehouder, is overgenomen,
waarbij strikt taalkundige wijzigingen in de eerste alinea zijn aangebracht.
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Hoofdstuk II en hoofdstuk III van titel III: hoofdstuk II van het oorspronkelijke
voorstel, dat regels bevat die van toepassing zijn op concessiehouders die zelf
aanbestedende dienst zijn en op concessiehouders die zelf geen aanbestedende dienst
zijn, is omwille van de duidelijkheid in twee hoofdstukken gesplitst. Hierdoor wordt
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de regels voor beide soorten
concessiehouders.

Artikel 71 - amendement 104: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende de
communicatiemiddelen en de erdoor gewaarborgde vertrouwelijkheid bij prijsvragen,
is ongewijzigd overgenomen.

Bijlage VII: de tekst van het gewijzigde voorstel, betreffende de aankondigingen, is
als volgt overgenomen:

– amendementen 110 en 113: de tekst is overgenomen, met uitzondering van de
vermelding van de naam, het adres, enz. van de diensten waar informatie kan
worden verkregen over de belasting-, milieu- en arbeidswetgeving in
aankondigingen van opdrachten. Overeenkomst artikel 27, lid 1, zijn
aanbestedende diensten die dergelijke informatie doorgeven verplicht de
informatie in het bestek te vermelden (zoals voorgesteld bij amendement 50);

– amendement 112: de tekst betreffende de volledige vermelding van de
gegevens van de aanbestedende dienst in aankondigingen van
overheidsopdrachten is ongewijzigd overgenomen;

– amendementen 113 en 114: de teksten betreffende de vermelding van de
gegevens van de beroepsinstantie in aankondigingen van opdrachten en in
aankondigingen van geplaatste opdrachten zijn overgenomen, waarbij echter de
alternatieve mogelijkheid wordt geboden om de gegevens te vermelden van de
dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen. Deze toevoeging
houdt verband met bepaalde nationale situaties waarin deze vermelding
buitensporig ingewikkeld zou zijn en tot desinformatie van ondernemers zou
kunnen leiden. Deze wijziging houdt dus rekening met de essentie van de
amendementen door te waarborgen dat de ondernemers zich tot een bevoegde
dienst kunnen wenden en over alle nodige details kunnen beschikken. De
vermelding van deze gegevens is ook verplicht gesteld voor aankondigingen
betreffende concessieovereenkomsten voor openbare werken.

Bovendien is deze bijlage aangevuld in verband met de wijzigingen betreffende de
concurrentiële dialoog, elektronische veilingen en dynamische aankoopsystemen.

3.2.2. Amendementen die in het gewijzigde voorstel zijn geïntegreerd, maar niet in het
gemeenschappelijk standpunt zijn overgenomen

Overweging 2 - amendement 147: de tekst van het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie is overgenomen en niet die van het gewijzigde voorstel. Uit juridisch
oogpunt werd het niet passend geacht en uit het oogpunt van wetgevingseconomie
werd het overbodig geacht eraan te herinneren dat het Verdrag van toepassing is op
opdrachten die niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. Aangezien
dit de juridische status van opdrachten die onder de drempels liggen onverlet laat
(deze moeten overeenkomstig het Verdrag worden geplaatst) kan de Commissie deze
tekst aanvaarden.
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Amendementen 4 en 40: deze amendementen betreffen de voorwaarden waaronder
aanbestedende diensten overheidsopdrachten rechtstreeks kunnen gunnen aan een
formeel afzonderlijke instantie, waarover ze echter een soortgelijk toezicht
uitoefenen als het toezicht dat ze op hun eigen diensten uitoefenen. Ze zijn niet
overgenomen omdat de door de Commissie in het gewijzigde voorstel voorgestelde
tekst niet door een gekwalificeerde meerderheid werd gesteund.

Amendement 17: omdat de Raad het niet passend achtte in de tekst van de richtlijn
een verzoek aan de Commissie op te nemen om te onderzoeken of de rechtszekerheid
in de sector concessies en publiek-private partnerschappen kan worden versterkt,
heeft de Commissie een unilaterale verklaring in de zin van het amendement van het
Parlement afgelegd, die in de notulen is opgenomen (zie bijlagen).

Amendement 13: dit amendement, waarbij een nieuwe overweging werd voorgesteld
waarin werd benadrukt dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen voor de
handhaving en tenuitvoerlegging van de richtlijn en in overweging moeten nemen of
het noodzakelijk is een onafhankelijke instantie voor overheidsaanbestedingen in het
leven te roepen, is niet overgenomen. Dit is gerechtvaardigd door, enerzijds, de reeds
uit het Verdrag voortvloeiende algemene verplichting alle maatregelen te nemen die
nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van richtlijnen, die niet hoeft te worden
herhaald, en anderzijds de mogelijke overlappingen met de beroepsinstanties die zijn
ingesteld ter uitvoering van de richtlijnen inzake “beroep”.

Artikel 38, lid 3, onder a) - amendement 70: de in het gewijzigde voorstel (artikel 37)
voorgestelde verlenging van de minimumtermijn voor de ontvangst van aanvragen
tot deelneming - van 37 naar 40 dagen - bij niet-openbare procedures, procedures van
gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van een
opdracht en in geval van concurrentiële dialoog, is door de Raad met eenparigheid
van stemmen afgewezen.

3.2.3. Punten waarop het gewijzigde voorstel en het gemeenschappelijk standpunt van
elkaar verschillen

Overweging 26: aan overweging 13 van het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie is toegevoegd: “Conform de Overeenkomst” inzake overheidsopdrachten
die in het kader van de WTO is gesloten “omvatten de in deze richtlijn bedoelde
financiële diensten niet de instrumenten (...) van enig ander beleid dat verrichtingen
met effecten of andere financiële instrumenten behelst, met name verrichtingen om
de aanbestedende diensten van geld of kapitaal te voorzien.”

Artikel 16, onder d): artikel 18, onder d), van het oorspronkelijke voorstel is in
dezelfde zin gewijzigd als de bovengenoemde overweging, namelijk na “inzake
financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht
van effecten of andere financiële instrumenten” wordt de volgende precisering
toegevoegd: “met name verrichtingen om de aanbestedende diensten van geld of
kapitaal te voorzien”.

De Commissie is van mening dat de wijzigingen die de Raad met eenparigheid van
stemmen heeft goedgekeurd, en die aansluit bij amendement 37 van het Europees
Parlement, kan leiden tot verwarring over de vraag of deze diensten onder het
toepassingsgebied van de richtlijn vallen voor wat de financiële diensten betreft.
Daarom heeft zij in een verklaring in de notulen van de Raad van 21 mei 2002, die
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als bijlage bij deze mededeling is gevoegd, het standpunt herhaald dat zij reeds in
haar gewijzigde voorstel heeft uiteengezet in verband met de afwijzing van
amendement 37 van het Parlement.

3.3. Nieuwe bepalingen

3.3.1. Bepalingen waarvoor geen amendement is voorgesteld en die in het
gemeenschappelijk standpunt zijn herschreven of die in het verlengde liggen van
de bepalingen van het oorspronkelijke voorstel

Algemene opmerking: de onderstaande wijzigingen kunnen goeddeels worden
verklaard als logisch uitvloeisel van bepaalde wijzigingen elders in de tekst; dit geldt
bijvoorbeeld voor elektronische aankopen, voor dynamische aankoopsystemen en
voor de omzetting van de concurrentiële dialoog in een volwaardige procedure, maar
ook voor aanpassingen van de bepalingen voor concessieovereenkomsten en voor
prijsvragen die nodig zijn in verband met wijzigingen van de bepalingen voor
opdrachten.

Overweging 10: deze overweging introduceert de bepalingen in artikel 1, lid 5, en in
artikel 32 betreffende raamovereenkomsten. De tekst van overweging 19 van het
oorspronkelijke voorstel wordt hierin geherformuleerd, waarbij met name het sluiten
van raamovereenkomsten wordt verduidelijkt. De maximale looptijd van
raamovereenkomsten is met een jaar verlengd (vier jaar in plaats van drie).

Overweging 11: in deze nieuwe overweging wordt benadrukt dat de nieuwe
elektronische aankooptechnieken aan de bepalingen van de richtlijn en de eraan ten
grondslag liggende beginselen moeten voldoen; tevens wordt verduidelijkt op welke
wijze inschrijvingen de vorm van elektronische catalogus kunnen aannemen.

Overweging 13: deze nieuwe overweging introduceert artikel 1, lid 7, en artikel 54,
betreffende elektronische veilingen en het gebruik ervan.

Overweging 15: verduidelijkt is dat de lidstaten kunnen kiezen of zij gebruikmaken
van de nieuwe aankoopmethoden waarin de richtlijn voorziet: raamovereenkomsten,
aankoopcentrales, concurrentiële dialoog, dynamische aankoopsystemen en
elektronische veilingen.

Overweging 19 en artikel 12: gezien het lopende proces van openstelling van de
postmarkt voor mededinging op Gemeenschapsniveau, is de tekst van overweging 6
en van artikel 14 van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie zodanig
aangepast dat opdrachten die geplaatst worden door aanbestedende diensten die
belast zijn met postdiensten worden overgebracht naar het toepassingsgebied van de
richtlijn “bijzondere sectoren” indien deze opdrachten worden geplaatst voor de
uitoefening van activiteiten betreffende het verlenen van postdiensten, zoals
gedefinieerd in die richtlijn. Deze overgang is afhankelijk van de tenuitvoerlegging
door de betrokken lidstaat van de bepalingen van de richtlijn “bijzondere sectoren”
inzake postdiensten.

Overweging 23: omdat deze uitsluiting alleen bedoeld is voor opdrachten voor
diensten (de verwerving van reeds bestaande onroerende zaken enz.), is de tekst in
deze zin gepreciseerd (toevoeging van “In het kader van diensten”).
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Overweging 24: de reikwijdte van de uitsluiting van opdrachten op audiovisueel
gebied is duidelijker omschreven, zonder dat het gebied waarop de uitsluiting van
toepassing is wordt gewijzigd.

Overweging 35: de tekst van overweging 24 van het oorspronkelijke voorstel,
betreffende de doorgifte van informatie langs elektronische weg, is aangevuld,
waarbij het belang van specifieke veiligheids- en vertrouwelijkheidseisen voor
overheidsopdrachten en prijsvragen wordt benadrukt en gewezen wordt op het nut
van vrijwillige accreditatieregelingen voor dit doeleinde.

Overweging 37: overweging 27 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende de
selectiecriteria voor deelnemers aan opdrachten, is geherformuleerd waarbij is
verduidelijkt dat de beoordeling van de bekwaamheden van ondernemers moet
plaatsvinden bij elk soort aanbestedingsprocedure, met inbegrip van openbare
procedures.

Overweging 38: in deze nieuwe overweging worden de voorwaarden uitgelegd die de
aanbestedende diensten moeten naleven/toepassen bij het beperken van het aantal
gegadigden die tot niet-openbare procedures, procedures van gunning door
onderhandelingen en tot een concurrentiële dialoog worden toegelaten.

Overweging 39: deze overweging introduceert en verduidelijkt de mogelijkheden om
concurrentiële dialogen en procedures van gunning door onderhandelingen
(opgenomen in artikel 29, lid 4, respectievelijk in artikel 30, lid 4) in opeenvolgende
fasen te laten verlopen, alsook de mogelijkheden om tijdens elke fase het aantal
inschrijvingen waarover verder wordt gesproken of onderhandeld te beperken.

Overweging 43: deze nieuwe overweging introduceert artikel 52 (dat is gewijzigd om
rekening te houden met amendement 153), betreffende de officiële lijsten van
erkende ondernemingen en de certificering door publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke instellingen. In het bijzonder is verduidelijkt op welke wijze een
ondernemer die deel uitmaakt van een groep voor de inschrijving of certificering
gebruik kan maken van middelen die hem door andere ondernemers van de groep ter
beschikking worden gesteld.

Overweging 44: de overwegingen 29 en 30 van het oorspronkelijke voorstel,
betreffende de gunningscriteria, zijn geherformuleerd. De mogelijkheden om in de
gunningscriteria die gebruikt worden om de economisch voordeligste inschrijving te
bepalen rekening te houden met milieuoverwegingen en sociale overwegingen, zijn
versterkt en verduidelijkt. In het bijzonder is in deze overweging verduidelijkt dat
een aanbestedende dienst bij het vaststellen van zijn behoeften en selectiecriteria
rekening kan houden met de belangen van het openbare lichaam waarmee hij belast
is. Deze behoeften en de criteria om te beoordelen in welke mate hieraan tegemoet
wordt gekomen, hoeven niet uitsluitend van economische aard zijn.

Artikel 1: de volgorde van de leden is aangepast aan de volgorde waarin de
gedefinieerde elementen in de richtlijn voorkomen.
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Artikel 1, lid 2: dit betreft een wijziging van artikel 1, leden 2 en 3, van het
oorspronkelijke voorstel. De wijzigingen hebben betrekking op de definitie van
overheidsopdrachten, waaraan is toegevoegd dat de opdracht door “meer
aanbestedende diensten” kan worden gesloten, op de definitie van
overheidsopdrachten voor leveringen (“andere dan de onder b) hierboven bedoelde
overheidsopdrachten”) en op de definitie van overheidsopdrachten voor diensten
(“andere overheidsopdrachten dan overheidsopdrachten voor werken of
leveringen”). De eerste wijziging is nodig in verband met de eisen van
vereenvoudiging van de procedures, bijvoorbeeld in geval van samenwerking tussen
aanbestedende diensten om dezelfde doelstelling te bereiken. De andere wijzigingen
onderstrepen de ontstaansgeschiedenis van de basisrichtlijnen.

Artikel 1, lid 11, eerste, tweede en vierde alinea: de tekst van het oorspronkelijke
voorstel is overgenomen, waarbij “nationale” is geschrapt. Deze wijziging heeft
geen juridische gevolgen.

Artikel 1, lid 14, bijlage I (eerste voetnoot toegevoegd) en bijlage II (eerste voetnoot
toegevoegd): deze wijzigingen zijn aangebracht om te verduidelijken dat het
toepassingsgebied van de richtlijn niet kan worden gewijzigd vanwege het gebruik
van de “Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten”.

Artikel 1, lid 15, onder d): verduidelijkt is dat radio-omroep- en televisiediensten
geen telecommunicatiediensten zijn.

Artikel 2: de toepassing van de in artikel 2 van het oorspronkelijke voorstel bedoelde
beginselen van gelijke behandeling, transparantie en niet-discriminatie is versterkt
doordat de aanbestedende diensten rechtstreeks worden verplicht deze na te leven.

Artikel 3: artikel 55 van het oorspronkelijke voorstel is gewijzigd. De woorden
“ongeacht de rechtsvorm van deze instantie” zijn geschrapt omdat deze overbodig
worden geacht. De verplichting om de voorschriften en beginselen van het Verdrag
in acht te nemen is vervangen door de verplichting dat men “het beginsel van niet-
discriminatie op grond van de nationaliteit moet naleven”, zoals artikel 2, tweede
alinea, van de nu geldende Richtlijn 93/36/EEG bepaalt. Omdat de uit het Verdrag
voortvloeiende verplichtingen volgens de uitlegging van het Hof in elk geval van
toepassing zijn, heeft de Commissie het unanieme standpunt van de Raad in dit
opzicht aanvaard, hoewel zij deze wijziging, waarin de jurisprudentie van het Hof
niet tot uiting komt, betreurt.

Artikel 4: artikel 3 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende combinaties van
ondernemers, is gewijzigd en geherformuleerd. De mogelijkheid om te verlangen dat
wordt aangegeven welke personen met de uitvoering van de verrichtingen worden
belast, is uitgebreid tot opdrachten voor werken en tot opdrachten voor leveringen
waarvoor werkzaamheden voor aanbrengen en installeren nodig zijn. Dit wordt
gerechtvaardigd door het voor dit type prestaties vereiste vertrouwen in de kennis,
doelmatigheid, ervaring en betrouwbaarheid, en hierin komt de wijziging van
artikel 48, lid 5, tot uitdrukking.
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Artikel 7: artikel 8 van het oorspronkelijke voorstel is herschreven en geactualiseerd.
De uitsluiting van bepaalde opdrachten is gepreciseerd en de drempelbedragen zijn
aangepast aan de voor de periode 2002-2004 geldende bedragen, die opnieuw zijn
berekend volgens het tweejaarlijkse herzieningsmechanisme voor de drempels dat is
ingesteld om deze aan te passen aan de wijzigingen in de verhouding Europese
munten/BTR. De hogere drempels in het gemeenschappelijk standpunt ten opzichte
van die in het oorspronkelijke voorstel vloeien voort uit de in BTR (bijzondere
trekkingsrechten) uitgedrukte drempels in de overeenkomst inzake
overheidsopdrachten.

Bovendien is een hogere drempel ingesteld voor bepaalde telecommunicatiediensten
die niet onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten vallen, waarmee naar de
situatie van de bestaande wetgeving wordt teruggekeerd; het voorstel van de
Commissie om één drempel in te stellen voor overheidsopdrachten voor diensten
teneinde de juridische regeling te vereenvoudigen is bijgevolg niet overgenomen,
omdat dit een aanzienlijke verlaging van de geldende drempel zou inhouden.

Artikel 8: artikel 9 van het oorspronkelijke voorstel is herschreven en de drempels
zijn - om dezelfde redenen - aangepast aan die van artikel 7. De herformulering
houdt geen wijziging van het toepassingsgebied van de richtlijn in, dat moet
overeenkomen met de toepassingsgebieden van de geldende richtlijnen “werken” en
“diensten”. De herformulering is nodig in verband met de in artikel 1, lid 14, en in de
bijlagen I en II aangegeven voorrang van de nomenclaturen CPC en NACE bij
uiteenlopende interpretaties tussen deze nomenclaturen en de CPV.

Artikel 10: artikel 7 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende opdrachten op het
gebied van defensie, is herschreven zonder de strekking ervan te wijzigen, die
verbonden blijft met de toepassing van artikel 296 van het Verdrag.

Artikel 17: dit nieuwe artikel sluit expliciet concessieovereenkomsten voor diensten
uit van het toepassingsgebied van Richtlijn 92/50/EEG teneinde de juridische situatie
te verduidelijken.

Artikel 24 en bijlage VII, aankondigingen van overheidsopdrachten, punt 9: de tekst
van artikel 25 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende varianten, die op de
bestaande wetgeving berustte, is zodanig verduidelijkt dat de ondernemers zeker
weten of varianten zijn toegestaan of niet (verplichte vermelding van beide situaties
in de aankondiging van de opdracht) en onder welke voorwaarden hun varianten
zullen worden aanvaard (uitsluitend varianten die aan de aangegeven minimumeisen
voldoen worden in aanmerking genomen).

Artikel 25: artikel 26 van het oorspronkelijke voorstel is gewijzigd om te
verduidelijken dat de lidstaten de aanbestedende diensten kunnen verplichten te
vragen naar onderaanneming. Bovendien is “welke onderaannemers hij heeft
aangewezen” vervangen door “welke onderaannemers hij voorstelt”, waardoor de
ondernemers een zekere flexibiliteit wordt geboden om rekening te houden met
situaties waarin het met zekerheid aanwijzen van onderaannemers een belemmering
voor het indienen van een inschrijving zou kunnen vormen.

Artikel 28: dit artikel is herschreven om te verduidelijken dat de aanbestedende
diensten gebruikmaken van de nationale procedures en om rekening te houden met
de omzetting van de concurrentiële dialoog in een volwaardige procedure.
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Artikel 32: artikel 32 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende
raamovereenkomsten, is herschreven, waarbij de maximale looptijd van deze
overeenkomsten is gewijzigd (zie opmerkingen over overweging 10) en waarbij de
mogelijkheid is gecreëerd om een raamovereenkomst met één ondernemer te sluiten.
Gepreciseerd is dat de lidstaten beslissen of zij raamovereenkomsten toestaan en of
zij deze beperken tot bepaalde soorten opdrachten, aangezien de doelstelling van de
richtlijn is dat bij de eventuele uitvoering van deze overeenkomsten het beginsel van
gelijke behandeling wordt nageleefd.

Artikel 35: de tekst van artikel 34 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende de
aankondigingen, is overgenomen, waarbij deze is aangepast aan de omzetting van de
concurrentiële dialoog in een volwaardige procedure en aan de invoering van
dynamische aankoopsystemen. Twee inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht. De
eerste betreft de mogelijkheid een vooraankondiging te publiceren via het
kopersprofiel van de aanbestedende dienst. Deze mogelijkheid is aangevuld met de
verplichting “een kennisgeving toe (te zenden) waarin de bekendmaking van de
vooraankondiging in het kopersprofiel wordt meegedeeld”. Deze wijziging versterkt
de rol van elektronische middelen bij overheidsaankopen en waarborgt tegelijkertijd
de gelijke toegang voor alle potentiële inschrijvers door publicatie.

De tweede wijziging betreft de beperking van de verplichting een dergelijke
aankondiging bekend te maken tot de gevallen waarin de aanbestedende dienst
gebruikmaakt van de mogelijkheid om de termijnen voor de ontvangst van
inschrijvingen overeenkomstig artikel 38, lid 4, te bekorten. Hoewel deze oplossing
een stap terug betekent ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel, dat voorzag in
verplichte vooraankondigingen, heeft de Commissie haar toch aanvaard omdat de
lidstaten op basis hiervan overeenstemming hebben bereikt.

Artikel 43: het artikel van het oorspronkelijke voorstel betreffende de processen-
verbaal is aangepast aan de invoering van dynamische aankoopsystemen, en er is een
precisering aangebracht ten aanzien van de verplichtingen betreffende
raamovereenkomsten. Bovendien is de verplichting opgenomen dat de aanbestedende
diensten het verloop van de langs elektronische weg gevoerde gunningsprocedures
moeten documenteren, om de transparantie van dergelijke procedures te vergroten.

Artikel 49: artikel 50 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende kwaliteitsnormen,
is aangepast overeenkomstig de in punt 3.3.1 beschreven wijziging van
amendement 97.

Artikel 53: de structuur van lid 1 van de tekst betreffende gunningscriteria is
gewijzigd en in lid 2 zijn wijzigingen aangebracht.

In lid 1 is de volgorde van de gunningscriteria omgewisseld: de economisch
voordeligste inschrijving wordt nu als eerste criterium genoemd om de gangbare
opvatting dat overheidsopdrachten uitsluitend op grond van de prijs worden gegund
tegen te gaan. Bovendien is “die rechtstreeks met het voorwerp van de
overheidsopdracht verband houden” vervangen door “die gerechtvaardigd worden
door het voorwerp van de opdracht” om aan te geven dat het criterium voor de
beoordeling van de inschrijvingen per se verband moet houden met het voorwerp van
de opdracht, zonder dat dit verband “rechtstreeks” hoeft te zijn.
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Lid 2 is als volgt gewijzigd: de eerste en de derde alinea zijn samengevoegd in de
eerste alinea, die is aangepast aan de omzetting van de concurrentiële dialoog in een
volwaardige procedure; de mogelijkheid om de weging of de afnemende volgorde
van belang van de criteria in de uitnodiging tot inschrijving, tot deelneming aan de
dialoog of tot onderhandelen te vermelden is om redenen van wetgevingseconomie
geschrapt (deze mogelijkheid is reeds opgenomen in artikel 40, lid 5, onder e)); de
mogelijkheid om de weging uit te drukken in een marge is beter afgebakend; het is
nuttig geacht te erkennen dat de aanbestedende dienst in bepaalde gevallen, om
aantoonbare redenen, geen weging kan aangeven. Alleen in deze gevallen kan de
weging worden vervangen door het aangeven van een afnemende volgorde van
belang van de criteria.

Artikel 56: artikel 64 van het oorspronkelijke voorstel is zodanig gewijzigd dat de
drempel die geldt voor concessieovereenkomsten voor openbare werken gelijk wordt
getrokken met de opnieuw berekende drempel voor overheidsopdrachten voor
werken; ook is gepreciseerd dat de waarde van concessieovereenkomsten wordt
berekend volgens de regels voor overheidsopdrachten.

Artikel 57: artikel 65 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende de uitsluitingen
van het toepassingsgebied van de regels op het gebied van concessieovereenkomsten
voor openbare werken, is vereenvoudigd door te verwijzen naar de bepalingen die
gelden voor overheidsopdrachten. De tekst betreffende concessieovereenkomsten die
worden gesloten door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen waarop de
richtlijn “bijzondere sectoren” betrekking heeft, is gebaseerd op die van artikel 12
voor overheidsopdrachten.

Artikel 58: artikel 66 is vereenvoudigd door voor de bekendmaking van de
aankondiging betreffende concessieovereenkomsten te verwijzen naar de bepalingen
voor overheidsopdrachten.

Artikel 59: aan artikel 67 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende de termijn
voor de indiening van de inschrijvingen, is de mogelijkheid toegevoegd om de
termijn te verkorten indien elektronische middelen worden gebruikt, zoals in
artikel 38, lid 5, is bepaald voor overheidsopdrachten. Bovendien is bepaald dat deze
termijn moet worden verlengd overeenkomstig artikel 38, lid 7.

Artikel 63: artikel 71 is overgenomen, waarbij de drempel voor overheidsopdrachten
die worden geplaatst door concessiehouders die geen aanbestedende dienst zijn is
aangepast aan de opnieuw berekende drempel voor overheidsopdrachten voor
werken, en waarbij aan lid 1 een derde alinea is toegevoegd waarin de regels voor de
berekening van de waarde van de opdrachten zijn gepreciseerd.

Artikel 65: artikel 73 is aangevuld met een tweede alinea waarin wordt toegestaan de
termijn voor de ontvangst van inschrijvingen in te korten vanwege het gebruik van
elektronische middelen (artikel 38, leden 5 en 6) en waarin een verlenging van deze
termijn wordt voorgeschreven indien de inschrijvingen slechts na een bezichtiging
ter plaatse kunnen worden opgesteld (artikel 38, lid 7).

Artikel 67: artikel 57, lid 1, van het oorspronkelijke voorstel is gewijzigd om de
drempels voor prijsvragen in overeenstemming te brengen met de drempels voor
overheidsopdrachten voor diensten. Lid 2, tweede en derde alinea’s, bevat
preciseringen betreffende de wijze van berekening van de waarde van prijsvragen.
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Artikel 68: artikel 58 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende uitsluitingen van
het toepassingsgebied van de regels voor prijsvragen, is vereenvoudigd door te
verwijzen naar de bepalingen die gelden voor overheidsopdrachten. De tekst
betreffende prijsvragen die worden uitgeschreven door aanbestedende diensten die
een activiteit uitoefenen waarop de richtlijn “bijzondere sectoren” betrekking heeft,
is gebaseerd die van artikel 12 voor overheidsopdrachten.

Artikelen 69 en 70: artikel 59, lid 2, tweede alinea, artikel 59, lid 3, en artikel 60 zijn
aangepast door te verwijzen naar de overeenkomstige artikelen voor
overheidsopdrachten die van toepassing zijn op prijsvragen op het gebied van
diensten.

Artikel 73: omwille van de duidelijkheid zijn de bepalingen van artikel 63 van het
oorspronkelijke voorstel verdeeld over twee artikelen: artikel 73 betreft de
samenstelling van de jury en artikel 74 betreft beslissingen van de jury.

Artikel 74: de bepalingen van artikel 63, lid 2, van het oorspronkelijke voorstel, zijn
als volgt gewijzigd: de verplichtingen ten aanzien van anonimiteit zijn gepreciseerd,
de transparantie van het verloop van de werkzaamheden van de jury is vergroot door
het opstellen van notulen verplicht te stellen en de beoordeling door de jury is
verbeterd doordat de jury in voorkomend geval de deelnemers kan vragen de
projecten toe te lichten.

Artikel 76: de statistische verplichtingen van artikel 75, lid 1, tweede alinea,
onder b), van het oorspronkelijke voorstel, zijn vereenvoudigd door te bepalen dat
voor het statistische overzicht van diensten en werken uitsluitend de
CPV-nomenclatuur wordt gebruikt, zoals al was bepaald voor leveringen.

Artikel 77: lid 2 van artikel 76 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende het
Raadgevend Comité, is om strikt taalkundige redenen herschreven. Lid 3 is
aangepast aan de comitologieregels.

Artikel 78: artikel 77 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende de herziening van
de drempels, is overgenomen, waarbij lid 1 op een punt is verduidelijkt (eerste
alinea: automatische tweejaarlijkse controle en aanpassing uitsluitend indien nodig,
dat wil zeggen indien gerechtvaardigd door de wijziging van de verhouding
euro/BTR) en de afronding van de drempels bij de herziening is gewijzigd (“op het
duizendtal” in plaats van “op het tienduizendtal”).

Artikel 79: artikel 78 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende de wijzigingen die
volgens de comitologieprocedure kunnen worden aangebracht, is omwille van de
duidelijkheid herschreven en is in verband met de nieuwe bijlage X aangevuld met
de letter i).

Artikel 80: de uiterste datum voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn is gewijzigd
in 21 maanden na de inwerkingtreding ervan.

Artikel 81: de tekst betreffende de datum waarop de nu geldende richtlijnen worden
ingetrokken, is uitgebreid (met “en toepassing”) om de uit de richtlijnen
voortvloeiende verplichtingen voor de lidstaten weer te geven.

Artikel 82: dit is een nieuw artikel waarin de datum van inwerkingtreding van de
richtlijn wordt vermeld.
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Bijlage III (Lijst van de publiekrechtelijke instellingen), bijlage IV (Centrale
overheidsinstanties) en bijlage IX (Registers): deze bijlagen zijn aangepast aan de
ontwikkelingen op nationaal niveau.

Bijlage VII A (Aankondiging van bekendmaking van een vooraankondiging via een
kopersprofiel): vloeit voort uit de wijzigingen van artikel 35.

3.3.2. Nieuwe inhoudelijke bepalingen

Overweging 12, artikel 1, lid 6, artikel 33 en bijlage VII A “Vereenvoudigde
aankondiging van een overheidsopdracht in het kader van een dynamisch
aankoopsysteem”: deze bepalingen introduceren het dynamische aankoopsysteem:
een nieuw, geheel elektronisch aankoopinstrument voor courant gebruik. Het betreft
een instrument dat past in de doelstelling van modernisering van de
Gemeenschapsregels voor coördinatie om optimaal te profiteren van de door de
informatietechnologie geboden mogelijkheden tot vereenvoudiging en tot vergroting
van de efficiëntie. Elke opdracht in het kader van dit systeem moet volledig
openstaan voor mededinging: elke ondernemer die deel uitmaakt van het systeem,
wordt automatisch uitgenodigd in te schrijven, terwijl ook nieuwe ondernemers
kunnen inschrijven.

Dit instrument voorziet in de opstelling van een lijst van ondernemers die
automatisch worden uitgenodigd definitief in te schrijven op elke specifieke opdracht
waarvoor tot mededinging wordt opgeroepen. Gedurende de hele looptijd van het
systeem, die maximaal vier jaar bedraagt, kunnen ondernemers zich echter op de lijst
inschrijven. Ondernemers worden van het bestaan van het systeem op de hoogte
gebracht door de bekendmaking van een aankondiging bij de instelling van het
systeem en door de bekendmaking van een vereenvoudigde aankondiging bij de
gunning van elke specifieke opdracht.

De inschrijving op deze lijsten vindt plaats op basis van “indicatieve” inschrijvingen
die elke ondernemer kan indienen op elk moment nadat de aankondiging betreffende
de instelling van het dynamische aankoopsysteem is bekendgemaakt. De
aanbestedende dienst stelt hiervoor vanaf het begin het bestek en de eventuele andere
stukken elektronisch ter beschikking van belangstellende ondernemers.

Dit systeem moet worden gezien in het licht van het door het Parlement
goedgekeurde amendement 78, waarin wordt voorgesteld een erkenningsregeling in
de klassieke richtlijn op te nemen. De Commissie heeft dit amendement verworpen
omdat een dergelijk systeem zou leiden tot een onaanvaardbaar verlies van
transparantie, omdat uitsluitend van tevoren erkende ondernemingen voor het
plaatsen van opdrachten zouden worden geraadpleegd. In haar gewijzigde voorstel
heeft de Commissie echter benadrukt dat zij voorstander van dergelijke systemen zou
zijn indien hierbij de opdrachten op passende wijze voor mededinging zouden
worden opengesteld en de doorzichtigheid en de gelijke behandeling zouden kunnen
worden gewaarborgd. Ook werd de mogelijkheid genoemd hiervoor elektronische
middelen te gebruiken. Het dynamische aankoopsysteem, zoals dat in het
gemeenschappelijk standpunt is opgenomen, voldoet volgens de Commissie aan
bovengenoemde eisen en kan een passend antwoord vormen op het verzoek dat het
Parlement in amendement 78 heeft gedaan.
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Artikel 1, lid 4: in dit lid wordt een definitie gegeven van “concessieovereenkomsten
voor diensten” in verband met de expliciete uitsluiting in het nieuwe artikel 17. Deze
definitie is gebaseerd op die van concessieovereenkomsten voor openbare werken en
is bedoeld om de uitsluiting van concessieovereenkomsten voor diensten te
verduidelijken.

Artikel 31: in dit artikel zijn nieuwe gevallen opgenomen waarin de toepassing van
de procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een
aankondiging van een opdracht gerechtvaardigd is. Het betreft op een
grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen (lid 2, onder c)), waarvoor
reeds een bepaling in Richtlijn 77/62/EEG is opgenomen, en leveringen tegen
bijzonder gunstige voorwaarden als gevolg van in de lidstaten duidelijk
gereglementeerde situaties (lid 2, onder d)).

Bijlage X: deze nieuwe bijlage betreft de eisen ten aanzien van middelen voor de
elektronische ontvangst van inschrijvingen, verzoeken tot deelneming of plannen en
ontwerpen bij prijsvragen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de bezorgdheid
over de vertrouwelijkheid die tot uitdrukking kwam in amendement 117 van het
Parlement, dat niet om inhoudelijke redenen door de Commissie is afgewezen, maar
uitsluitend omdat het niet gepaard ging met een amendement van het dispositief ter
introductie van de voorgestelde bijlage.

4. CONCLUSIE

De Commissie is van mening dat de essentiële elementen van haar oorspronkelijke voorstel
en van de amendementen van het Europees Parlement die zij in haar gewijzigde voorstel heeft
overgenomen, in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt behouden zijn gebleven. Zij
heeft het gemeenschappelijk standpunt dat de Raad met eenparigheid van stemmen heeft
vastgesteld, vanwege de situatie van de financiële diensten echter niet gesteund. Ten aanzien
van de overige aspecten voldoet het gemeenschappelijk standpunt aan de met het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie beoogde doelstellingen van verduidelijking,
vereenvoudiging en modernisering.
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BIJLAGEN

Verklaringen in de notulen van de Raad van 21 mei 2002

Verklaring van de Commissie betreffende overweging 13 en artikel 18, onder d) (in het
Gemeenschappelijk Standpunt respectievelijk overweging 26 en artikel 16, onder d)
geworden):

“De Commissie is van oordeel dat richtlijnen betreffende overheidsopdrachten onderworpen
zijn aan verplichtingen van de Gemeenschap welke voortvloeien uit de Overeenkomst inzake
overheidsopdrachten, en zij zal derhalve deze richtlijnen uitleggen op een wijze die
verenigbaar is met deze Overeenkomst. Om die reden is de Commissie van oordeel dat
overweging 13 en artikel 18, onder d) niet zo kunnen worden uitgelegd dat, onder andere,
overheidsopdrachten betreffende leningen van aanbestedende diensten, in het bijzonder
lokale diensten, uitgesloten zouden zijn, met uitzondering van leningen voor “de uitgifte, de
aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten.”

Daarenboven herhaalt de Commissie dat ingeval de richtlijnen niet van toepassing zijn,
bijvoorbeeld wanneer de drempelwaarde te laag is, de bepalingen en beginselen van het
Verdrag nageleefd dienen te worden. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof impliceert
dit met name de verplichting tot doorzichtigheid die erin bestaat dat voldoende openbaarheid
gewaarborgd wordt, opdat opdrachten voor de concurrentie kunnen worden opengesteld.”

Verklaring van de Commissie betreffende concessieovereenkomsten voor diensten en
publiek-privaat partnerschap (artikel 1, lid 3bis en artikel 18 (bis) (in het Gemeenschappelijk
standpunt respectievelijk artikel 1, vierde lid en artikel 17 geworden):

“De Commissie is van oordeel dat kwesties betreffende concessieovereenkomsten voor
diensten en publiek-private partnerschappen verder onderzocht dienen te worden om na te
gaan of er behoefte is aan een specifiek rechtsinstrument om de economische actoren een
betere toegang tot concessieovereenkomsten en de verschillende vormen van publiek-private
partnerschappen te verlenen en om ervoor te zorgen dat deze actoren ten volle van hun in het
Verdrag neergelegde rechten gebruik kunnen maken.”
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