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19. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel

bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een

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

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

20. Datum van verzending van de aankondiging door de aanbestedende dienst.

21. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der

Europese Gemeenschappen (moet door het Publicatiebureau worden verstrekt).

22. Andere inlichtingen.
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D. VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

IN HET KADER VAN EEN DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM 1

1. Land van de aanbestedende dienst

2. Naam en adres van de aanbestedende dienst.

3. Verwijzing naar de bekendmaking van de aankondiging van een overheidsopdracht met

betrekking tot het dynamische aankoopsysteem.

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

aankoopsysteem beschikbaar zijn.

5. Voorwerp van de opdracht: beschrijving door middel van referentienummer(s) van de

CPV-nomenclatuur en hoeveelheid of omvang van de te plaatsen opdracht.

6. Termijn voor de indiening van de indicatieve inschrijvingen.

_________________

                                                
1 Met het oog op de toelating tot het systeem, om later te kunnen deelnemen aan de oproep tot

mededinging voor de specifieke opdracht.
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BIJLAGE XIV

INFORMATIE DIE IN MEDEDELINGEN INZAKE HET BESTAAN VAN EEN

ERKENNINGSREGELING MOET WORDEN OPGENOMEN

1. Naam, adres, telegramadres, e-mailadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de

aanbestedende dienst.

2. Zo nodig vermelden of de aanbesteding bestemd is voor beschutte werkplaatsen dan wel of

de uitvoering ervan in het kader van programma's voor dergelijke werkplaatsen plaatsvindt.

3. Onderwerp van de erkenningsregeling (beschrijving van (categorieën van) producten,

diensten of werken die door middel van deze regeling moeten worden aangekocht -

referentienummer(s) van de nomenclatuur).

4. Voorwaarden die door de economische subjecten moeten worden vervuld met het oog op

hun erkenning overeenkomstig de regeling en methoden waarmee elk van deze voor-

waarden zal worden gecontroleerd. Indien de beschrijving van die voorwaarden en

toetsingsmethoden omvangrijk is en gebaseerd is op documenten die ter beschikking staan

van de betrokken economische subjecten, kan met een samenvatting van de belangrijkste

voorwaarden en methoden en met een verwijzing naar de betreffende documenten worden

volstaan.

5. Geldigheidsduur van de erkenningsregeling en formaliteiten voor de verlenging ervan.
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6. Vermelding van het feit dat de mededeling dient als oproep tot mededinging.

7. Adres waar nadere inlichtingen en documentatie over de erkenningsregeling kunnen

worden aangevraagd (indien dat adres afwijkt van het in punt 1 vermelde adres).

8. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel

bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een

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

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

9. In artikel 55 bedoelde gunningscriteria, indien bekend: "laagste prijs" of "economisch

voordeligste inschrijving". De criteria die de economisch voordeligste inschrijving

opleveren en de weging ervan of, in voorkomend geval, de volgorde van belangrijkheid

van die criteria worden vermeld wanneer zij niet in het bestek staan of niet aangegeven

zullen worden in de uitnodiging tot het indienen van een inschrijving of tot onder-

handelingen.

10. Indien van toepassing, andere inlichtingen.

_________________
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BIJLAGE XV A

INFORMATIE DIE IN PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGINGEN

MOET WORDEN OPGENOMEN

I. RUBRIEKEN DIE IN ELK GEVAL MOETEN WORDEN INGEVULD

1. Naam, adres, telegramadres, e-mailadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de

aanbestedende dienst of de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. a) Voor opdrachten voor leveringen: aard en hoeveelheid of waarde van de prestaties of

de te leveren producten; referentienummer(s) van de nomenclatuur.

b) Bij opdrachten voor werken: aard en omvang van de prestaties, algemene kenmerken

van het werk of van de percelen die betrekking hebben op het werk;

referentienummer(s) van de nomenclatuur.

c) Voor opdrachten voor diensten: totaal van de voorgenomen aankopen voor elk van

de in bijlage XVII A opgenomen categorieën van diensten; referentienummer(s) van

de nomenclatuur.

3. Datum van verzending van de aankondiging of van de aankondiging van bekendmaking

van deze vooraankondiging in het kopersprofiel.
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4. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der

Europese Gemeenschappen (moet door het Publicatiebureau worden verstrekt).

5. Indien van toepassing, andere inlichtingen.

II. INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT WANNEER DE AAN-

KONDIGING DIENT ALS OPROEP TOT MEDEDINGING OF EEN GROND VORMT

VOOR EEN VERKORTING VAN DE TERMIJNEN VOOR DE ONTVANGST VAN DE

INSCHRIJVINGEN

6. Vermelding van het feit dat belangstellende leveranciers de dienst op de hoogte moeten

brengen van hun belangstelling voor de opdracht(en).

7. Zo nodig vermelden of de aanbesteding bestemd is voor beschutte werkplaatsen dan wel of

de uitvoering ervan in het kader van programma's voor dergelijke werkplaatsen plaatsvindt.

8. Uiterste datum voor de ontvangst van de verzoeken om een uitnodiging tot het indienen

van een inschrijving of tot onderhandelingen.

9. Aard en hoeveelheid van de te leveren producten of algemene kenmerken van het werk of

de categorie waartoe de dienst behoort, in de zin van bijlage XVI A, en beschrijving,

vermelding of het om (een) raamovereenkomst(en) gaat. Vermelding van met name de

opties voor latere aankopen en een voorlopig tijdschema voor de uitoefening van de opties,

alsook van het aantal eventuele verlengingen. Bij een serie periodiek terugkerende

opdrachten voorts vermelding van het voorlopige tijdschema van de latere oproepen tot

mededinging.
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10. Vermelding of het een aankoop, lease, huur, huurkoop of een combinatie hiervan betreft.

11. Uitvoerings- of leveringstermijn of looptijd van de opdracht en, in de mate van het

mogelijke, de datum van aanvang.

12. Adres waar belangstellende ondernemingen schriftelijk blijk moeten geven van hun

belangstelling.

Uiterste datum voor de ontvangst van de blijken van belangstelling.

Taal of talen waarin de aanvragen tot deelneming of inschrijvingen moeten worden

ingediend.

13. Vereisten van economische en technische aard, financiële en technische waarborgen die

van de leveranciers worden verlangd.

14. a) Vermoedelijke datum van aanvang van de procedures voor het plaatsen van de

opdracht(en) (indien bekend).

b) Aard van de procedure voor het plaatsen (niet-openbaar of via onderhandelingen).

c) Bedrag dat voor het verkrijgen van de documentatie betreffende de raadpleging moet

worden betaald, en wijze van betaling.
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15. Indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht(en).

16. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel

bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een

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

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

17. De in artikel 55 bedoelde criteria die, indien bekend, bij de toewijzing van de opdracht

gehanteerd zullen worden: "laagste prijs" of "economisch voordeligste inschrijving". De

criteria die de economisch voordeligste inschrijving opleveren en de weging ervan of, in

voorkomend geval, de volgorde van belangrijkheid van die criteria worden vermeld

wanneer zij niet in het bestek staan of niet aangegeven zullen worden in de uitnodiging tot

bevestiging van de belangstelling als bedoeld in artikel 47, lid 3, tot het indienen van een

inschrijving of tot onderhandelingen.

_________________
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BIJLAGE XV B

GEGEVENS DIE VERMELD MOETEN WORDEN IN DE AANKONDIGING

IN EEN KOPERSPROFIEL VAN EEN PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING

DIE NIET GEBRUIKT WORDT ALS EEN OPROEP TOT MEDEDINGING

1. Land van de aanbestedende dienst

2. Naam van de aanbestedende dienst

3. Internetadres van het "kopersprofiel" (URL)

4. Referentienummer(s) van de CPV-nomenclatuur

_________________
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BIJLAGE XVI

GEGEVENS DIE IN AANKONDIGINGEN VAN GEPLAATSTE OVERHEIDSOPDRACHTEN

MOETEN WORDEN OPGENOMEN

I. In het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen te publiceren gegevens 1

1. Naam en adres van de aanbestedende dienst.

2. Aard van de opdracht (leveringen, werken of diensten en referentienummer(s) van de

nomenclatuur; indien van toepassing, vermelding of het om een raamovereenkomst gaat).

3. Ten minste een beknopte beschrijving van de aard en hoeveelheid van de producten,

werken of diensten.

4. a) Vorm van de oproep tot mededinging (mededeling betreffende de erkennings-

regeling, periodieke aankondiging, aanbesteding).

b) Verwijzing naar de bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

c) In het geval van opdrachten die zonder oproep tot mededinging worden geplaatst,

vermelding van de desbetreffende bepaling van artikel 40, lid 3, of van artikel 32.

                                                
1 De in de punten 6, 9 en 11 bedoelde gegevens worden als niet voor publicatie bestemde

gegevens beschouwd wanneer de aanbestedende dienst van oordeel is dat publicatie in strijd
zou zijn met een gevoelig commercieel belang.
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5. Gevolgde aanbestedingsprocedure (openbare procedure, niet-openbare procedure of

gunning via onderhandelingen).

6. Aantal ontvangen inschrijvingen.

7. Datum van de plaatsing van de opdracht.

8. Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen uit hoofde van artikel 40, lid 3, onder j).

9. Naam en adres van de ondernemer(s).

10. Indien van toepassing, vermelding of de opdracht in onderaanbesteding kon of kan worden

gegeven.

11. Betaalde prijs, c.q. prijs van de hoogste en de laagste inschrijving die bij de gunning van de

opdracht in aanmerking is genomen.

12. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel

bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een

beroep, of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mail-

adres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.

13. Facultatieve gegevens:

� waarde en deel van de opdracht die aan derden in onderaanbesteding kon of kan worden

gegeven;

� gunningscriteria.
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II. Niet voor publicatie bestemde gegevens

14. Aantal geplaatste opdrachten (wanneer een opdracht over verscheidene leveranciers is

verdeeld).

15. Waarde van elke geplaatste opdracht.

16. Land van oorsprong van het product of de dienst (uit de Gemeenschap of niet uit de

Gemeenschap en in dit laatste geval uitgesplitst naar land).

17. Gunningscriteria (economisch voordeligste aanbieding, laagste prijs).

18. Is de opdracht gegund aan een inschrijver die een variant voorstelt op grond van artikel 36,

lid 1?

19. Zijn, overeenkomstig artikel 57, bepaalde inschrijvingen niet in aanmerking genomen

omdat zij abnormaal laag waren?

20. Datum van verzending van de aankondiging door de aanbestedende dienst.

21. In het geval van opdrachten voor in bijlage XVII B opgenomen diensten, instemming van

de aanbestedende dienst met de bekendmaking van de aankondiging (artikel 43, lid 4).

_________________
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BIJLAGE XVII A 1

DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 31

Categorie Benaming CPC-indeling 2 CPV-indeling

1 Onderhoud en reparatie 6112, 6122, 633, 886 50000000, 50100000, 50110000, 50111110,
50112000, 50112100, 50112110, 50112111,
50112120, 50112200, 50112300, 50113000,
50113100, 50113200, 50114000, 50114100,
50114200, 50115000, 50115100, 50115200,
50116000, 50116100, 50116200, 50116300,
50116400, 50116500, 50116510, 50116600,
50117000, 50117100, 50117200, 50117300,
50118000, 50118100, 50118110, 50118200,
50118300, 50118400, 50118500, 50200000,
50210000, 50211000, 50211100, 50211200,
50211210, 50211211, 50211212, 50211300,
50211310, 50212000, 50220000, 50221000,
50221100, 50221200, 50221300, 50221400,
50222000, 50222100, 50223000, 50224000,
50224100, 50224200, 50225000, 50230000,
50231000, 50231100, 50232000, 50232100,
50232200, 50240000, 50241000, 50241100,
50241200, 50242000, 50243000, 50244000,
50245000, 50246000, 50246100, 50246200,
50246300, 50246400, 50314000, 50315000,
50330000, 50331000, 50332000, 50333000,
50333100, 50333200, 50334000, 50334100,
50334110, 50334120, 50334130, 50334140,
50334200, 50334300, 50334400, 50340000,
50341000, 50341100, 50341200, 50342000,
50343000, 50344000, 50344100, 50344200,
50400000, 50410000, 50411000, 50411100,
50411200, 50411300, 50411400, 50411500,
50412000, 50413000, 50413100, 50413200,
50420000, 50421000, 50421100, 50421200,
50422000, 50430000, 50431000, 50432000,
50433000, 50510000, 50511000, 50511100,
50511200, 50512000, 50513000, 50514000,
50514100, 50514200, 50530000, 50531000,
50531100, 50531200, 50531300, 50531400,
50531600, 50532000, 50532100, 50532200,
50532300, 50532400, 50800000, 50810000,
50820000, 50821000, 50822000, 50830000,
50840000, 50841000, 50842000, 50850000,
50860000, 50870000, 50880000, 50881000,
50882000, 50883000, 50884000, 50911000,
50911100, 50911110, 50911120, 50911130,
50911200, 50911210, 50911220, 50912100,
50913100, 50913300, 50913310, 50913400,
50913500, 50913510, 50914000, 50914100,
50914200, 50914300, 50914400, 50914500,

                                                
1 In geval van verschillen tussen CPV en CPC wordt de CPC-nomenclatuur toegepast.
2 CPC-nomenclatuur (voorlopige versie) die gebruikt wordt om het toepassingsgebied van

Richtlijn 93/38/EEG te omschrijven met betrekking tot de opdrachten voor diensten.
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50914600, 50920000, 50921000, 50921100,
50922000, 50923000, 50924000, 50930000,
50931000, 50931100, 50931200, 50931300,
50931400, 50932000, 50932100, 50932200,
50933000, 50934000, 50935000, 50940000,
50941000, 50942000, 50951000, 50952000,
50952100, 50952110, 50952200, 50952400,
50952500, 50960000, 50961000, 50961100,
50961110, 50961200, 50962000, 50970000,
50971000, 50971100, 50971200, 50972000,
50973000, 50973100, 50973200, 50973300,
50973400, 50974000, 50974100, 50974200,
50974300, 50975000, 50975100, 50975200,
50975300, 50976000, 50976100, 50976200,
74732000, 74732100, 74741000, 74742000,
74743000

2 Vervoer te land 1, met
inbegrip van vervoer per
pantserwagen en koerier,
met uitzondering van
postvervoer

712 (m.u.v. 71235),
7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000, 60112100,
60112200, 60112300, 60113000, 60113100,
60113310, 60113400, 60114000, 60115000,
60115100, 60115110, 60116000, 60116100,
60116200, 60116300, 60122110, 60122120,
60122130, 60122140, 60122150, 60122160,
60122161, 60122170, 60123100, 60123200,
60123300, 60123400, 60123500, 60123600,
64120000, 64121000, 64122000, 74612000

3 Luchtvervoer van passagiers
en vracht, met uitzondering
van postvervoer

73 (sauf 7321) 62110000, 62122000, 62210000, 62230000,
62300000

4 Postvervoer te land 2 en door
de lucht

71235, 7321 62121000

5 Telecommunicatie 752 64200000, 64210000, 64211000, 64212000,
64213000, 64214000, 64214200, 64216000,
64216100, 64216110, 64216120, 64216130,
64216140, 64216200, 64216210, 64216300,
64221000, 64222000, 64223000, 64224000,
64225000, 64226000, 72315000, 72318000,
72511100

6 Diensten van financiële
instellingen:
a) verzekeringsdiensten
b) bankdiensten en diensten
in verband met
beleggingen 3

Ex 81, 812, 814 66000000, 66100000, 66110000, 66120000,
66130000, 66140000, 66200000, 66300000,
66310000, 66311000, 66312000, 66313000,
66314000, 6315000, 66316000, 66317000,
66320000, 66321000, 66330000, 66331000,
66332000, 66333000, 66334000, 66335000,

                                                
1 Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt.
2 Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt.
3 Met uitzondering van financiële diensten betreffende de uitgifte, aankoop, verkoop en

overdracht van effecten of andere financiële instrumenten. Uitgesloten zijn tevens diensten
betreffende de verwerving of de huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond,
bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop; de
overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als
vervolg op het koop- of huurcontract worden verstrekt, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan
deze richtlijn onderworpen.
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66370000, 66371000, 66372000, 66373000,
66374000, 66380000, 66381000, 66382000,
66340000, 66341000, 66342000, 66343000,
66343100, 66343200, 66350000, 66360000,
66383000, 66384000, 67200000, 67210000,
67211000, 67212000, 67220000, 67221000,
67230000, 67240000, 67250000, 67251000,
67260000

7 Diensten in verband met
computers

84 50310000, 50311000, 50311400, 50312000,
50312100, 50312110, 50312120, 50312200,
50312210, 50312220, 50312300, 50312310,
50312320, 50312400, 50312410, 50312420,
50312500, 50312510, 50312520, 50312600,
50312610, 50312620, 50313000, 50313100,
50313200, 50316000, 50317000, 50320000,
50321000, 50322000, 50323000, 50323100,
50323200, 50324000, 50324100, 50324200,
72000000, 72100000, 72110000, 72120000,
72130000, 72140000, 72150000, 72200000,
72210000, 72211000, 72212000, 72220000,
72221000, 72222000, 72222100, 72222200,
72222300, 72223000, 72224000, 72224100,
72224200, 72225000, 72226000, 72227000,
72228000, 72230000, 72231000, 72232000,
72240000, 72241000, 72243000, 72245000,
72246000, 72250000, 72251000, 72252000,
72253000, 72253100, 72253200, 72254000,
72254100, 72260000, 72261000, 72262000,
72263000, 72264000, 72265000, 72266000,
72267000, 72268000, 72300000, 72310000,
72311000, 72311100, 72311200, 72311300,
72312000, 72312100, 72312200, 72313000,
72314000, 72315100, 72316000, 72317000,
72319000, 72320000, 72321000, 72510000,
72511000, 72511110, 72512000, 72514000,
72514100, 72514200, 72514300, 72520000,
72521000, 72521100, 72540000, 72541000,
72541100, 72550000, 72560000, 72570000,
72580000, 72590000, 72591000

8 Onderzoeks- en ontwik-
kelingswerk 1

85 63368000, 73000000, 73100000, 73110000,
73111000, 73112000

9 Accountants en boekhouders 862 74121000, 74121100, 74121110, 74121112,
74121113, 74121120, 74121200, 74121210,
74121220, 74121230, 74121240, 74121250,
74541000

10 Markt- en opinieonderzoek 864 74130000, 74131000, 74131100, 74131110,
74131120, 74131121, 74131130, 74131200,
74131300, 74131400, 74131500, 74131600,
74132000, 74133000, 74423100, 74423110

                                                
1 Met uitzondering van O&O-werk anders dan dat waarvan de resultaten in hun geheel

toekomen aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van haar eigen
werkzaamheden, voorzover de dienstverrichting volledig door de aanbestedende dienst wordt
beloond.
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11 Advies inzake bedrijfs-
voering en beheer en
aanverwante diensten 1

865, 866 73200000, 73210000, 73220000, 73300000,
74121111, 74141000, 74141100, 74141110
74141200, 74141300, 74141400, 74141500,
74141510, 74141600, 74141610, 74141620
74141700, 74141800, 74141900, 74142200,
74150000, 74871000, 90311000, 93620000

12 Diensten van architecten;
diensten van ingenieurs en
geïntegreerde diensten van
ingenieurs bij kant-en-klaar
opgeleverde projecten;
Diensten in verband met
stedenbouw en land-
schapsarchitectuur; diensten
in verband met aanverwante
wetenschappelijke en tech-
nische adviezen; diensten
voor keuring en controle

867 72242000, 72244000, 74142300, 74142310,
74220000, 74221000, 74222000, 74223000,
74224000, 74225000, 74225100, 74230000,
74231100, 74231110, 74231120, 74231130,
74231200, 74231300, 74231310, 74231320,
74231400, 74231500, 74231510, 74231520,
74231521, 74231530, 74231540, 74231600,
74231700, 74231710, 74231720, 74231721,
74231800, 74231900, 74232000, 74232100,
74232110, 74232120, 74232200, 74232210,
74232220, 74232230, 74232240, 74232300,
74232310, 74232320, 74232400, 74232500,
74232600, 74233000, 74233100, 74233200,
74233300, 74233400, 74233500, 74233600,
74233700, 74240000, 74250000, 74251000,
74252000, 74252100, 74260000, 74261000,
74262000, 74262100, 74263000, 74270000,
74271000, 74271100, 74271200, 74271210,
74271220, 74271300, 74271400, 74271500,
74271700, 74271710, 74271720, 74271800,
74272000, 74272100, 74272110, 74272111,
74272112, 74272113, 74272300, 74273000,
74273100, 74273200, 74274000, 74274100,
74274200, 74274300, 74274400, 74274500,
74275000, 74275100, 74275200, 74276000,
74276100, 74276200, 74276300, 74276400,
74300000, 74310000, 74311000, 74312000,
74312100, 74313000, 74313100, 74313110,
74313120, 74313130, 74313140, 74313141,
74313142, 74313143, 74313144, 74313145,
74313146, 74313147, 74313200, 74313210,
74313220, 74874000

13 Reclamewezen 871 74410000, 74411000, 74412000, 78225000
14 Reiniging van gebouwen en

beheer van onroerend goed
874, 82201 t/m 82206 70300000, 70310000, 70311000, 70320000,

70321000, 70322000, 70330000, 70331000,
70331100, 70332000, 70332100, 70332200,
70332300, 74710000, 74720000, 74721000,
74721100, 74721210, 74721300, 74722000,
74724000, 74730000, 74731000, 74744000,
74750000, 74760000, 93411200, 93411300,
93411400

                                                
1 Met uitzondering van diensten voor arbitrage en bemiddeling.
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15 Uitgeven en drukken, voor
een vast bedrag of op
contractbasis

88442 74831530, 78000000, 78100000, 78110000,
78111000, 78112000, 78113000, 78113100,
78114000, 78114100, 78114200, 78114300,
78114400, 78115000, 78115100, 78116000,
78117000, 78118000, 78119000, 78120000,
78121000, 78122000, 78122100, 78123000,
78124000, 78125000, 78130000, 78131000,
78132000, 78133000, 78134000, 78135000,
78135100, 78136000, 78140000, 78141000,
78142000, 78150000, 78151000, 78152000,
78153000, 78160000, 78170000, 78180000,
78200000, 78210000, 78220000, 78221000,
78222000, 78223000, 78224000, 78230000,
78240000, 78300000, 78310000, 78311000,
78312000

16 Straatreiniging en afval-
verzameling; afvalwater-
verzameling en -verwerking
en aanverwante diensten

94 71221110, 74734000, 74735000, 85142200,
90000000, 90100000, 90110000, 90111000,
90111100, 90111200, 90111300, 90112000,
90112100, 90112200, 90112210, 90112300
90113000, 90114000, 90120000, 90121000,
90121100, 90121110, 90121120, 90121130,
90121140, 90121200, 90121300, 90121310,
90121320, 90121330, 90121340, 90121400,
90122000, 90122100, 90122110, 90122111,
90122112, 90122113, 90122120, 90122121
90122122, 90122123, 90122124, 90122130,
90122131, 90122200, 90122210, 90122220,
90122230, 90122240, 90122300, 90122310,
90122320, 90122330, 90122340, 90200000,
90210000, 90211000, 90212000, 90213000,
90220000, 90221000, 90240000, 90300000,
90310000, 90312000, 90313000, 90313100,
90313110, 90313120, 90314000, 90315000,
90315100, 90315200, 90315300, 90320000

_________________
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BIJLAGE XVII B

DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 32

Categorie Benaming CPC-indeling CPV-indeling
17 Hotels en restaurants 64 55000000, 55100000, 55200000, 55210000,

55220000, 55221000, 55240000, 55241000,
55242000, 55243000, 55250000, 55260000,
55270000, 55300000, 55310000, 55311000,
55312000, 55320000, 55321000, 55322000,
55330000, 55400000, 55410000, 55500000,
55510000, 55511000, 55512000, 55520000,
55521000, 55521100, 55522000, 55523000,
55523100, 55524000, 93410000, 93411000

18 Vervoer per spoor 711 60111000, 60121000, 60121100, 60121200,
60121300, 60121400, 60121500, 60121600

19 Vervoer over water 72 61000000, 61100000, 61110000, 61200000,
61210000, 61220000, 61230000, 61240000,
61250000, 61400000, 63370000, 63371000,
63372000, 71221120, 71221130

20 Vervoersondersteunende
activiteiten

74 62224000, 62224100, 62226000, 63000000,
63100000, 63110000, 63111000, 63112000,
63112100, 63112110, 63120000, 63121000,
63121100, 63121110, 63122000, 63200000,
63210000, 63220000, 63221000, 63222000,
63222100, 63223000, 63223100, 63223110,
63223200, 63223210, 63224000, 63225000,
63226000, 63300000, 63310000, 63311000,
63313000, 63314000, 63315000, 63320000,
63330000, 63340000, 63341000, 63341100,
63342000, 63343000, 63343100, 63344000,
63350000, 63351000, 63352000, 63353000,
63360000, 63361000, 63362000, 63363000,
63364000, 63365000, 63366000, 63366100,
63369000, 63400000, 63410000, 63420000,
63430000, 63500000, 63510000, 63511000,
63512000, 63514000, 63515000, 63516000,
63520000, 63521000, 63522000, 63523000,
63524000, 63600000, 71221140, 74322000,
93600000
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21 Rechtskundige diensten 861 74110000, 74111000, 74111100, 74111200,
74112000, 74112100, 74112110, 74113000,
74113100, 74113200, 74113210, 74114000

22 Arbeidsbemiddeling 1 872 74512000, 74522000, 95100000, 95110000,
95120000, 95130000, 95131000, 95132000,
95133000

23 Opsporing en beveiliging,
met uitzondering van
vervoer per pantserwagen

873 (m.u.v. 87304) 74611000, 74613000, 74614000, 74614100,
74614110, 74615000, 74620000

24 Onderwijs 92 80000000, 80100000, 80110000, 80200000,
80210000, 80211000, 80212000, 80220000,
80300000, 80310000, 80320000, 80330000,
80340000, 80400000, 80411000, 80411100,
80411200, 80412000, 80421000, 80422000,
80422100, 80423000, 80423100, 80423110,
80423120, 80423200, 80423300, 80423320,
80424000, 80425000, 80426000, 80426100,
80426200, 80427000, 80428000, 80430000,
92312212, 92312213

25 Gezondheidszorg en
maatschappelijke dienst-
verlening

93 60113300, 74511000, 85000000, 85100000,
85110000, 85111000, 85111100, 85111200,
85111300, 85111320, 85111400, 85111500,
85111600, 85111700, 85111800, 85112000,
85112100, 85120000, 85121000, 85121100,
85121200, 85121300, 85130000, 85131000,
85131100, 85131110, 85140000, 85141000,
85141100, 85141200, 85141210, 85141211,
85141212, 85141220, 85142000, 85142100,
85142200, 85142300, 85142400, 85143000,
85144000, 85144100, 85145000, 85146000,
85146100, 85146200, 85147000, 85148000,
85149000, 85200000, 85300000, 85310000,
85311000, 85311100, 85311200, 85311300,
85312000, 85312100, 85312200, 85312300,
85312310, 85312320, 85312330, 85312400,
85320000, 85323000

                                                
1 Met uitzondering van arbeidsovereenkomsten.
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26 Cultuur, sport en recreatie 96 74875000, 74875100, 74875200, 77310000,
77311000, 77313000, 77400000, 80413000,
80414000, 80415000, 92000000, 92100000,
92110000, 92111000, 92111100, 92111200,
92111210, 92111220, 92111230, 92111240,
92111250, 92111260, 92111300, 92111310,
92111320, 92112000, 92120000, 92121000,
92122000, 92130000, 92140000, 92200000,
92210000, 92211000, 92220000, 92221000,
92300000, 92310000, 92311000, 92312000,
92312100, 92312110, 92312120, 92312130,
92312140, 92312200, 92312210, 92312220,
92312230, 92312240, 92312250, 92320000,
92330000, 92331000, 92331100, 92331200,
92332000, 92340000, 92341000, 92342000,
92342100, 92342200, 92350000, 92351000,
92351100, 92351200, 92352000, 92352100,
92352200, 92360000, 92400000, 92500000,
92510000, 92511000, 92512000, 92520000,
92521000, 92521100, 92521200, 92521210,
92521220, 92522000, 92522100, 92522200,
92530000, 92531000, 92532000, 92533000,
92534000, 92600000, 92610000, 92620000,
92621000, 92622000

27 Overige diensten 50111100, 50232110, 50246500, 50520000,
50521000, 50522000, 50523000, 50531500,
50531510, 50700000, 50710000, 50711000,
50712000, 50720000, 50730000, 50731000,
50732000, 50732100, 50740000, 50760000,
50761000, 50762000, 50911230, 50912200,
50913200, 50915000, 50915100, 50915200,
50952300, 50977000, 52000000, 52100000,
52200000, 52300000, 52400000, 52500000,
52600000, 52700000, 52800000, 52900000,
60113200, 60200000, 60210000, 60220000,
61300000, 62221000, 62222000, 62223000,
63367000, 64110000, 64111000, 64112000,
64113000, 64114000, 64115000, 64116000,
64214100, 64214400, 65000000, 65100000,
65110000, 65120000, 65130000, 65200000,
65210000, 65300000, 65310000, 65320000,
65400000, 65410000, 65500000, 67100000,
67110000, 67120000, 67121000, 67122000,
67130000, 67140000, 67300000, 70100000,
70110000, 70111000, 70112000, 70120000,
70121000, 70121100, 70121200, 70122000,
70122100, 70122110, 70122200, 70122210,
70123000, 70123100, 70123200, 70130000,
70311100, 70311200, 70333000, 71000000,
71100000, 71110000, 71120000, 71130000,
71140000, 71150000, 71160000, 71170000,
71180000, 71181000, 71211300, 71211310,
71211320, 71211400, 71211600, 71211900,
71300000, 71310000, 71311000, 71320000,
71321000, 71321100, 71321200, 71321300,
71321400, 71330000, 71331000, 71332000,
71332100, 71332200, 71333000, 71340000,
71350000, 71360000, 71380000, 74122000,
74122100, 74122200, 74271600, 74271900,
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74321000, 74321100, 74420000, 74421000,
74422000, 74423000, 74423200, 74423210,
74542000, 74543000, 74731100, 74810000,
74811000, 74811100, 74811200, 74811300,
74811310, 74811320, 74811330, 74811340,
74812000, 74813000, 74820000, 74821000,
74830000, 74831000, 74831100, 74831110,
74831200, 74831210, 74831300, 74831400,
74831500, 74831510, 74831520, 74831600,
74832000, 74832100, 74841000, 74842000,
74844000, 74850000, 74851000, 74860000,
74861000, 74870000, 74872000, 74873100,
74876000, 74877000, 75000000, 75100000,
75110000, 75111000, 75111100, 75111200,
75112000, 75112100, 75120000, 75121000,
75122000, 75123000, 75124000, 75125000,
75130000, 75131000, 75131100, 75200000,
75210000, 75211000, 75211100, 75211110,
75211200, 75211300, 75220000, 75221000,
75222000, 75230000, 75231000, 75231100,
75231200, 75231210, 75231220, 75231230,
75231240, 75240000, 75241000, 75241100,
75242000, 75242100, 75242110, 75250000,
75251000, 75251100, 75251110, 75251120,
75252000, 75300000, 75310000, 75311000,
75312000, 75313000, 75313100, 75314000,
75320000, 75330000, 75340000, 76000000,
76100000, 76110000, 76111000, 76120000,
76200000, 76210000, 76211000, 76211100,
76211200, 76300000, 76310000, 76320000,
76330000, 76340000, 76400000, 76410000,
76411000, 76420000, 76430000, 76431000,
76440000, 76450000, 76460000, 76470000,
76480000, 76490000, 76491000, 76492000,
76500000, 76510000, 76520000, 76521000,
76522000, 76530000, 76531000, 77000000,
77100000, 77110000, 77120000, 77210000,
77211000, 77211100, 77211300, 77220000,
77230000, 77330000, 77500000, 77510000,
77600000, 77610000, 77700000, 78400000,
85321000, 85322000, 90114100, 90115000,
90122132, 90123000, 90123100, 90123200,
90123300, 90230000, 91000000, 91100000,
91110000, 91120000, 91130000, 91131000,
91200000, 91300000, 91310000, 91320000,
91330000, 91331000, 91331100, 92230000,
92312211, 93100000, 93110000, 93111000,
93112000, 93120000, 93121000, 93130000,
93140000, 93150000, 93160000, 93200000,
93210000, 93211000, 93220000, 93221000,
93221100, 93221200, 93221300, 93300000,
93310000, 93320000, 93330000, 93411100,
93500000, 93510000, 93511000, 93511100,
93621000, 93700000, 93710000, 93711000,
93711100, 93711110, 93711200, 93712000,
93910000, 93930000, 93940000, 93950000,
95000000, 99000000, 99100000

_________________
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BIJLAGE XVIII

INFORMATIE DIE IN AANKONDIGINGEN VAN PRIJSVRAGEN

MOET WORDEN OPGENOMEN

1. Naam, adres, e-mailadres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de

aanbestedende dienst en van de dienst waar aanvullende documentatie kan worden

verkregen.

2. Beschrijving van het ontwerp (referentienummer(s) van de nomenclatuur) .

3. Type prijsvraag: openbaar of niet-openbaar.

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

5. In geval van een niet-openbare prijsvraag:

a) beoogd aantal deelnemers, of minimum- en maximumaantal;

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

c) criteria voor de selectie van de deelnemers;

d) uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.
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6. Indien van toepassing, vermelding of de deelneming aan een bepaalde beroepsgroep is

voorbehouden.

7. Criteria die bij de beoordeling van de ontwerpen zullen worden gehanteerd.

8. Indien van toepassing, namen van de geselecteerde juryleden.

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

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

11. Indien van toepassing, nadere gegevens over vergoedingen aan alle deelnemers.

12. Vermelding of de winnaars recht hebben op eventuele vervolgopdrachten.

13. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel

bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een

beroep, of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mail-

adres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.

14. Datum van verzending van de aankondiging

15. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der

Europese Gemeenschappen.

16. Andere relevante inlichtingen.

_________________
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BIJLAGE XIX

INFORMATIE DIE IN AANKONDIGINGEN VAN UITSLAGEN VAN

PRIJSVRAGEN MOET WORDEN OPGENOMEN

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Beschrijving van het ontwerp (referentienummer(s) van de nomenclatuur) .

3. Totaal aantal deelnemers.

4. Aantal buitenlandse deelnemers.

5. Winnaar(s) van de prijsvraag.

6. Indien van toepassing, toegekende prijs of prijzen.

7. Andere inlichtingen.

8. Verwijzing naar de aankondiging van de prijsvraag.
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9. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel

bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een

beroep, of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mail-

adres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.

10. Datum van verzending van de aankondiging.

11. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der

Europese Gemeenschappen.

_________________
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BIJLAGE XX

SPECIFICATIES BETREFFENDE DE BEKENDMAKING

1. Bekendmaking van de aankondigingen

a) De in de artikelen 41, 42, 43 en 63 bedoelde aankondigingen worden door de

aanbestedende diensten aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese

Gemeenschappen toegezonden in het formaat dat is voorgeschreven bij Richtlijn

2001/78/EG van de Commissie van 13 september 2001 tot wijziging van bijlage IV

van Richtlijn 93/36/EEG van de Raad, van de bijlagen IV, V en VI van Richtlijn

93/37/EEG van de Raad, van de bijlagen III en IV van Richtlijn 92/50/EEG van de

Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met

XV, XVII en XVIII van Richtlijn 93/38/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij

Richtlijn 98/4/EG (richtlijn over het gebruik van de standaardformulieren bij de

bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten) 1. In de in artikel 41,

lid 1, eerste alinea, bedoelde vooraankondigingen via een kopersprofiel zoals

bedoeld in punt 2, onder b), alsmede in de aankondiging van deze bekendmaking,

wordt ook dit formaat gebruikt.

b) De in de artikelen 41, 42, 43 en 631 bedoelde aankondigingen worden bekend-

gemaakt door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen of

door de aanbestedende diensten in geval van periodieke aankondigingen via een

kopersprofiel overeenkomstig artikel 41, lid 1, eerste alinea.

                                                
1 PB L 285 van 29.10.2001, blz. 1.
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De aanbestedende diensten kunnen deze informatie bovendien via een "kopers-

profiel" zoals bedoeld in punt 2, onder b), op het internet bekendmaken.

c) Het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen zendt de

aanbestedende dienst de bevestiging van de bekendmaking zoals bedoeld in

artikel 44, lid 7.

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 periodieke indicatieve aankondigingen, als bedoeld in

artikel 41, lid 1, eerste alinea, bevatten alsmede informatie 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 internetadres "http://simap.eu.int".

_________________
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BIJLAGE XXI

DEFINITIE VAN ENKELE TECHNISCHE SPECIFICATIES

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:

1.

a) "technische specificatie", in geval van opdrachten voor leveringen of voor diensten: een

specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van

een product of een dienst, zoals het niveau van kwaliteit, het niveau van milieuvriendelijk-

heid, een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet (met inbegrip van de toegankelijkheid voor

gehandicapten) en 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, productieprocédés en

-methoden, en overeenstemmingsbeoordelingsprocedures;
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b) "technische specificaties", in geval van opdrachten voor werken: alle technische voor-

schriften, met name die welke zijn opgenomen in het bestek, die een omschrijving geven van

de vereiste kenmerken van een materiaal, een product of een levering en aan de hand waarvan

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

beantwoordt 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 overeen-

stemmingsbeoordeling, gebruiksgeschiktheid, veiligheid, of afmetingen, met inbegrip van

kwaliteitsborgingsprocedures, terminologie, symbolen, proefnemingen en proefnemings-

methoden, verpakking, markering en etikettering, gebruiksaanwijzingen en productie-

processen 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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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 normen, dat wil zeggen normen die door een internationale normalisatie-

instelling worden aangenomen en ter beschikking van het publiek worden gesteld;

� Europese normen, dat wil zeggen normen die door een Europese normalisatie-instelling

worden aangenomen en ter beschikking van het publiek worden gesteld;

� nationale normen, dat wil zeggen normen die door een nationale normalisatie-instelling

worden aangenomen en ter beschikking van het publiek worden 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;

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 markt zijn aangepast.

_________________
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BIJLAGE XXII

OVERZICHT VAN DE IN ARTIKEL 45 BEDOELDE TERMIJNEN

Openbare procedures

Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen - zonder periodieke indicatieve aankondiging
Termijn Elektronische

verzending van
de aankondiging

Bestek
elektronisch
beschikbaar

Elektronische
verzending plus
"elektronisch"
bestek

Uitwerking
lid 7, eerste
alinea

Uitwerking
lid 7, tweede
alinea

52 45 47 40 geen geen
Met bekendmaking van een periodieke indicatieve aankondiging

A: Algemene
termijn

Elektronische
verzending van
de aankondiging

Bestek
elektronisch
beschikbaar

Elektronische
verzending plus
"elektronisch"
bestek

Uitwerking
lid 7, eerste
alinea

Uitwerking
lid 7, tweede
alinea

36 29 31 24 geen geen
B: Minimum-
termijn

Elektronische
verzending van
de aankondiging

Bestek
elektronisch
beschikbaar

Elektronische
verzending plus
"elektronisch"
bestek

Uitwerking
lid 7, eerste
alinea

Uitwerking
lid 7, tweede
alinea

22 15 17 10 De termijn van
10 dagen wordt
weer vastgesteld
op 15 dagen.

De termijn van
17 dagen wordt
weer vastgesteld
op 22 dagen.
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Niet-openbare procedures en procedures van gunning via onderhandelingen

Termijn voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming
Algemene
termijn

Elektronische
verzending van
de aankondiging

Bestek
elektronisch
beschikbaar

Elektronische
verzending plus
"elektronisch"
bestek

Uitwerking
lid 8, eerste
alinea

Uitwerking
lid 8, tweede
alinea

37 30 niet van
toepassing
(n.v.t.)

n.v.t. geen n.v.t.

Minimum-
termijn

Elektronische
verzending van
de aankondiging

Bestek
elektronisch
beschikbaar

Elektronische
verzending plus
"elektronisch"
bestek

Uitwerking
lid 8, eerste
alinea

Uitwerking
lid 8, tweede
alinea

22 15 n.v.t. n.v.t. geen n.v.t.

Minimum-
termijn

Elektronische
verzending van
de aankondiging

Bestek
elektronisch
beschikbaar

Elektronische
verzending plus
"elektronisch"
bestek

Uitwerking
lid 8, eerste
alinea

Uitwerking
lid 8, tweede
alinea

15 8 n.v.t. n.v.t. De termijn van
8 dagen wordt
weer vastgesteld
op 15 dagen.

n.v.t.
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Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen
A: Algemene
termijn

Elektronische
verzending van
de aankondiging

Bestek
elektronisch
beschikbaar

Elektronische
verzending plus
"elektronisch"
bestek

Uitwerking
lid 8, eerste
alinea

Uitwerking
lid 8, tweede
alinea

24 n.v.t. 19 n.v.t. n.v.t. geen
B: Minimum-
termijn

Elektronische
verzending van
de aankondiging

Bestek
elektronisch
beschikbaar

Elektronische
verzending plus
"elektronisch"
bestek

Uitwerking
lid 8, eerste
alinea

Uitwerking
lid 8, tweede
alinea

10 n.v.t. 5 n.v.t. n.v.t. De termijn van
5 dagen wordt
weer vastgesteld
op 10 dagen.

C: In overleg
vastgestelde
termijn

Elektronische
verzending van
de aankondiging

Bestek
elektronisch
beschikbaar

Elektronische
verzending plus
"elektronisch"
bestek

Uitwerking
lid 8, eerste
alinea

Uitwerking
lid 8, tweede
alinea

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

_________________
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BIJLAGE XXIII

EISEN TEN AANZIEN VAN MIDDELEN VOOR DE ELEKTRONISCHE ONTVANGST

VAN INSCHRIJVINGEN/AANVRAGEN TOT DEELNEMING

OF ERKENNING EN PLANNEN EN ONTWERPEN BIJ PRIJSVRAGEN

1. De middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen/aanvragen tot deelneming

of erkenning en plannen en ontwerpen bij prijsvragen moeten door passende technische

voorzieningen en procedures tenminste de waarborg bieden dat

a) elektronische handtekeningen met betrekking tot inschrijvingen/aanvragen tot deel-

neming of erkenning en toezending van plannen en ontwerpen met toepassing van

Richtlijn 1999/93/EG 1 aan de nationale wetgeving voldoen;

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

tot deelneming of erkenning 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) in geval van een inbreuk op dit toegangsverbod redelijkerwijs kan worden verzekerd

dat de inbreuk duidelijk opspoorbaar is;

                                                
1 Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeen-

schappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12).
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e) alleen de daartoe gemachtigde personen de data voor het openen van de ingediende

informatie kunnen vaststellen of wijzigen;

f) tijdens de verschillende fasen van de erkenningsprocedure, de gunningsprocedure of

de prijsvraag alleen een gelijktijdig optreden van de daartoe 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 slechts toegankelijk blijft voor de tot inzage gemachtigde personen.

_________________
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BIJLAGE XXIV

UITERSTE TERMIJNEN VOOR OMZETTING EN TOEPASSING

Richtlijn Uiterste termijn voor omzetting Uiterste termijn voor

toepassing

93/38/EEG (PB L 199 van

9.8.1993, blz. 84)

1.7.1994 Spanje: 1.1.1997; Griekenland

en Portugal: 1.1.1998

98/4/EG (PB L 101 van

1.4.1998, blz. 1)

16.2.1999 Griekenland en Portugal:

16.2.2000

_________________
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BIJLAGE XXV

CONCORDANTIETABEL 1

Deze richtlijn Richtlijn 93/38/EEG
Artikel 1(1) Artikel 1(1), 1e zin
Artikel 1(2)(a) Artikel 1(4), 1e zin, Aangepast
Artikel 1(2)(b), 1e zin Artikel 1(4)(b), 1e zin Gewijzigd
Artikel 1(2)(b), 2e zin Artikel 14(10), 2e zin Aangepast
Artikel 1(2)(c), 1e alinea Artikel 1(4)(a) Aangepast
Artikel 1(2)(c), 2e alinea Nieuw
Artikel 1(2)(d), 1e alinea Artikel 1(4)(c), 1e deel Aangepast
Artikel 1(2)(d), 2e alinea Artikel 1(4), 2e alinea Aangepast
Artikel 1(2)(d), 3e alinea Nieuw
Artikel 1(3)(a) Nieuw
Artikel 1(3)(b) Nieuw
Artikel 1(4) Artikel 1(5) Aangepast
Artikel 1(5) Nieuw
Artikel 1(6) Nieuw
Artikel 1(7), 1e alinea Artikel 1(6), in fine Gewijzigd
Artikel 1(7), 2e alinea Nieuw
Artikel 1(7), 3e alinea Artikel 1(6), 1e zin Aangepast
Artikel 1(8) Nieuw
Artikel 1(9),(a) tot (c) Artikel 1(7) Aangepast
Artikel 1(9),(d) Artikel 1(16), Aangepast
Artikel 1(10) Nieuw
Artikel 1(11) Nieuw
Artikel 1(12) Nieuw

Artikel 1(14) en (15) Geschrapt
Artikel 2(1)(a) Artikel 1(1)
Artikel 2(1)(b) Artikel 1(2)
Artikel 2(2) Artikel 2(1) Aangepast
Artikel 2(3) Artikel 2(3) Gewijzigd
Artikel 3(1) Artikel 2(2)(a)(iii) Aangepast
Artikel 3(2) Artikel 2(5)(b) Aangepast
Artikel 3(3) Artikel 2(2)(a)(ii) Aangepast
Artikel 3(4) Artikel 2(5)(a) Aangepast
Artikel 4(1) Artikel 2(2)(a)(i) Aangepast
Artikel 4(2) Artikel 6(2) Aangepast

                                                
1 "Aangepast" betekent dat de tekst licht gewijzigd is, maar qua inhoud die van de ingetrokken

richtlijn weerspiegelt. Ingeval van inhoudelijke wijzigingen wordt "gewijzigd" gebruikt.
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Artikel 4(3) Artikel 2(5)(a) Aangepast
Artikel 5(1) Artikel 2(2)(c) Gewijzigd
Artikel 5(2) Artikel 2(4) Gewijzigd
Artikel 6 Nieuw
Artikel 7 Artikel 2(2)(b)

Artikel 2(2)(d) Geschrapt
Artikel 8 Artikel 2(6) Gewijzigd
Artikel 9 Nieuw
Artikel 10 Artikel 4(2) Gewijzigd
Artikel 11(1), 1e alinea Artikel 33(2)
Artikel 11(1), 2e alinea Artikel 33(3) Gewijzigd
Artikel 11(2) Artikel 33(1) Gewijzigd
Artikel 12 Artikel 42a
Artikel 13(1) Artikel 4(3)
Artikel 13(2) Artikel 4(4) Gewijzigd
Artikel 14 Artikel 5
Artikel 15 Nieuw
Artikel 16 Artikel 14, alinea 1 Gewijzigd
Artikel 17(1) Artikel 14(2) en (6) Gewijzigd
Artikel 17(2) Artikel 14, alinea 13 Aangepast
Artikel 17(3) Artikel 14, alinea 9 Gewijzigd
Artikel 17(4) Artikel 14, alinea 11 Aangepast
Artikel 17(5) Artikel 14, alinea 12 Aangepast
Artikel 17(6)(a), 1e alinea Artikel 14(10), 3e zin Gewijzigd
Artikel 17(6)(a), 2e alinea Artikel 14, alinea 10, 2e alinea, 2e zin Aangepast
Artikel 17(6)(a), 3e alinea Artikel 14, alinea 10, 2e alinea, 3e zin Gewijzigd
Artikel 17(6)(b), 1e alinea Artikel 14(10), 2e alinea, 1e zin Gewijzigd
Artikel 17(6)(b), 2e alinea Artikel 14(10), 2e alinea, 2e zin Aangepast
Artikel 17(6)(b), 3e alinea Nieuw
Artikel 17(7) Artikel 14, alinea 7 Gewijzigd
Artikel 17(8) Artikel 14(8)
Artikel 17(9) Artikel 14, alinea 4 Gewijzigd
Artikel 17(10) Artikel 14, alinea 3 Gewijzigd
Artikel 17(11) Artikel 14(5)
Artikel 18 Nieuw
Artikel 19 Artikel 7
Artikel 20 Artikel 6(1) en (3) Aangepast
Artikel 21 Artikel 10
Artikel 22(a) Artikel 12, 1 Gewijzigd
Artikel 22(b) Artikel 12, 2
Artikel 22(c) Artikel 12, 3
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Artikel 23(1) Artikel 1(3)
Artikel 23(2) Artikel 13(1), 1e alinea, onder (a) en (b) Gewijzigd
Artikel 23(3), 1e alinea, onder a Artikel 13(1), 1e alinea in fine Gewijzigd
Artikel 23, 1e alinea, onder b en c Nieuw
Artikel 23(3), 2e alinea Nieuw
Artikel 23(3), 3e alinea Artikel 13(1), 2e alinea Gewijzigd
Artikel 23(4)(a) Artikel 13(1), 1e alinea, onder b Gewijzigd
Artikel 23(4)(b) Nieuw
Artikel 23(4) in fine Nieuw
Artikel 23(5) Artikel 13(2) Gewijzigd
Artikel 24(a) Artikel 1, alinea 4,c,i
Artikel 24(b) Artikel 1, alinea 4,c,iii
Artikel 24(c) Artikel 1, alinea 4,c,iv Gewijzigd
Artikel 24(d) Artikel 1, alinea 4,c,v
Artikel 24(e) Artikel 1, alinea 4,c,vi

Artikel 1, alinea 4,c,ii en bijlage XVI A,
voetnoot 2

Geschrapt

Artikel 25 Artikel 11 Gewijzigd
Artikel 26(a) Artikel 9, alinea 1,a Aangepast
Artikel 26(b) Artikel 9, alinea 1,b Aangepast

Artikel 9, alinea 2 Geschrapt
Artikel 3, alinea1 Geschrapt

Artikel 27 Artikel 3, alinea 2 Gewijzigd
Artikel 3, alinea 3 tot 5 Geschrapt

Artikel 28 Nieuw
Artikel 29 Nieuw
Artikel 30 Nieuw

Artikel 8 Geschrapt
Artikel 31 Artikel 15 Aangepast
Artikel 32 Artikel 16
Artikel 33 Artikel 17

Artikel 34 Artikel 18 en artikel 34(4) Gewijzigd
Artikel 35 Artikel 19 Aangepast
Artikel 36 alinea 1 Artikel 34, alinea 3 Gewijzigd

Artikel 36(2) Nieuw
Artikel 37 Artikel 27 Gewijzigd
Artikel 38 Nieuw
Artikel 39(1) Artikel 29(1) Gewijzigd
Artikel 39(2) Artikel 29(2)
Artikel 40(1) Artikel 4, alinea 1
Artikel 40(2) en (3) Artikel 20, alinea 1 en 2
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Artikel 41(1), 1e alinea Artikel 22, alinea 1 Gewijzigd
Artikel 41(1), 2e tot 6e alinea Nieuw
Artikel 41(2) Artikel 22, alinea 4
Artikel 41(3) Artikel 30, alinea 9 Aangepast
Artikel 42(1) Artikel 21, alinea 1
Artikel 42(2) Nieuw
Artikel 42(2)(a) en (b) Artikel 21, alinea 2,a en b Aangepast
Artikel 42(2)(c), 1e zin Artikel 22, alinea 3, 1e zin
Artikel 42(2)(c), 2e zin Artikel 22, alinea 3, 2e zin
Artikel 43(1) Artikel 24, alinea 1 Gewijzigd
Artikel 43(2) Artikel 24, alinea 2 Aangepast
Artikel 43(3) Artikel 24, alinea 3, 1e to 3e zins Aangepast
Artikel 43(4) Artikel 24, alinea 3, 4e zin Aangepast
Artikel 43(5) Artikel 24, alinea 4 Aangepast
Artikel 44(1) Nieuw
Artikel 44(2) Nieuw
Artikel 44(3), 1e alinea Nieuw
Artikel 44(3), 2e alinea, 1e zin Artikel 25 (3), 1e zin Gewijzigd
Artikel 44(3), 2e alinea, 2e zin Artikel 25(3), 2e zin Aangepast
Artikel 44(4), 1e alinea Artikel 25(2) Gewijzigd
Artikel 44(4), 2e alinea Artikel 25(4)
Artikel 44(5) Artikel 25(5) Gewijzigd
Artikel 44(6) Artikel 25(1)
Artikel 44(7) Nieuw
Artikel 44(8) Nieuw

Artikel 25, alinea 3, 3e zin Geschrapt
Artikel 45(1) Nieuw
Artikel 45(2) Artikel 26(1), 1e alinea, 1e zin
Artikel 45(3) Artikel 26, alinea 2 Aangepast
Artikel 45(4) Artikel 26(1), 2e en 3e zin Aangepast
Artikel 45(5) tot (8) Nieuw
Artikel 45(9) Artikel 28(3) Gewijzigd
Artikel 45(10) Nieuw
Artikel 46(1) Artikel 28, alinea 1 Gewijzigd
Artikel 46(2) Artikel 28, alinea 2 Gewijzigd
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Artikel 47(1), 1e zin Artikel 28(4), 1e zin
Artikel 47(1), 2e zin, 1e indent Nieuw
Artikel 47(1), 2e zin, 2e indent Artikel 28(4), 2e zin Gewijzigd
Artikel 47(2) Nieuw
Artikel 47(3) Artikel 28(2) Gewijzigd
Artikel 47(4), a tot d Artikel 28(4), a tot d en f Aangepast

Artikel 28(4)(f) Geschrapt
Artikel 47(4)(e) Artikel 28, alinea 4,e Gewijzigd
Artikel 47(4)(f) Nieuw
Artikel 47(5), a tot h Artikel 21, alinea 2,c Aangepast
Artikel 47(3), i Nieuw
Artikel 48(1) Artikel 28, alinea 6 1e en 2e zin en 1e indent Gewijzigd
Artikel 48(2) Nieuw
Artikel 48(3) Artikel 28(6), 2e en 4e indent Gewijzigd
Artikel 48(4) Nieuw
Artikel 48(5) Nieuw
Artikel 48(6) Artikel 28(5) Gewijzigd
Artikel 49(1) Artikel 41(3) Gewijzigd
Artikel 49(2), 1e alinea Artikel 41(4), 1e alinea Gewijzigd
Artikel 49(2), 2e alinea Artikel 41(2), 2e alinea Aangepast
Artikel 49(3) Artikel 30(4)
Artikel 49(4) Artikel 30(6) Gewijzigd
Artikel 49(5) Artikel 30(8) Gewijzigd
Artikel 50(1) Artikel 41(1) Gewijzigd
Artikel 50(2) Artikel 41(2)
Artikel 51 Nieuw
Artikel 52(1) Artikel 30(5) Gewijzigd
Artikel 52(2) Artikel 32 Gewijzigd
Artikel 52(3) Nieuw
Artikel 53(1) Artikel 30(1)
Artikel 53(2) Artikel 30(2) Gewijzigd
Artikel 53(3) Nieuw
Artikel 53(4) Nieuw
Artikel 53(5) Nieuw
Artikel 53(6) Artikel 30(3)
Artikel 53(7) Artikel 30(7)
Artikel 53(8) Nieuw
Artikel 53(9) Artikel 21, alinea 3

Artikel 21, alinea 5 Geschrapt
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Artikel 54(1) Nieuw
Artikel 54(2) Artikel 31(1)
Artikel 54(3) Artikel 31, alinea 3 Aangepast
Artikel 54(4), 1e alinea Artikel 31, alinea 2 Aangepast
Artikel 54(4), 2e alinea Nieuw
Artikel 54(5) Nieuw
Artikel 54(6)
Artikel 55(1) Artikel 34, alinea 1
Artikel 55(2) Artikel 34, alinea 2 Gewijzigd

Artikel 35, alinea 1 en 2 Geschrapt
Artikel 56 Nieuw

Artikel 57(1) en (2) Artikel 34(5), 1e en 2e alinea Gewijzigd
Artikel 57(3) Artikel 34(5), 3e alinea Gewijzigd
Artikel 58(1) en (2) Artikel 36(1) en (2)
Artikel 58(3) Artikel 36(3) en (4) Aangepast
Artikel 58(4) en (5) Artikel 36(5) en (6)
Artikel 59 Artikel 37 Aangepast
Artikel 60(1) Artikel 23(3)
Artikel 60(2) Artikel 23(4)
Artikel 61(1) en (2) Artikel 23(1) en (2) Gewijzigd
Artikel 62(1) Artikel 6(1), artikel 12 Gewijzigd

Artikel 62(2) Nieuw
Artikel 63(1), 1e alinea Artikel 21(4) Gewijzigd

Artikel 63(1), 2e alinea Artikel 24(1) en (2), 2e zin Aangepast
Artikel 63(2) Artikel 25 Gewijzigd
Artikel 64 Nieuw
Artikel 65(1) Artikel 4(1) Aangepast
Artikel 65(2) Artikel 23(5)
Artikel 65(3) Artikel 23(6), 1e alinea
Artikel 66 Artikel 23(6), 2e alinea Gewijzigd
Artikel 67 Artikel 42 Gewijzigd

Artikel 39 Geschrapt
Artikel 68(1) Artikel 40(5) Gewijzigd
Artikel 68(2) Nieuw
Artikel 68(3) Nieuw
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Artikel 69(1), 1e alinea Artikel 14(15), 1e zin Gewijzigd
Artikel 69(1), 2e alinea Artikel 14(15), 2e zin Gewijzigd
Artikel 69(2), 1e alinea Nieuw
Artikel 69(2), 2e alinea Artikel 14(14), 1e en 2e zin Gewijzigd
Artikel 69(3) Artikel 14(14), 3e zin en (15), 3e zin Aangepast
Artikel 70(1), onder a Artikel 40(1) Gewijzigd
Artikel 70(1), onder b Artikel 40(2) Aangepast
Artikel 70(1), onder c Artikel 40(3) Gewijzigd
Artikel 70(1), onder d Artikel 40(3) Gewijzigd
Artikel 70(1), onder e Nieuw
Artikel 70(1), onder f, g en h Nieuw
Artikel 70(1), onder i Artikel 40(2) en 42(2) Aangepast
Artikel 70(1), onder j Artikel 14(16) Aangepast

Artikel 40 alinea 4 Geschrapt
Artikel 43 en artikel 44 Geschrapt

Bijlage I Bijlage III Aangepast
Bijlage II Bijlage II Aangepast
Bijlage III Bijlage I Aangepast
Bijlage IV Bijlage VI Aangepast
Bijlage V Bijlage VII Aangepast
Bijlage VI Nieuw
Bijlage VII Bijlage IV Aangepast
Bijlage VIII Bijlage V Aangepast
Bijlage IX Bijlage IX Aangepast
Bijlage X Bijlage VIII Aangepast
Bijlage XI Nieuw
Bijlage XII Bijlage XI Aangepast
Bijlage XIII, A tot C Bijlage XII Gewijzigd
Bijlage XIII, D Nieuw
Bijlage XIV Bijlage XIII Gewijzigd
Bijlage XV, A Bijlage XIV Gewijzigd
Bijlage XV, B Nieuw
Bijlage XVI Bijlage XV Gewijzigd
Bijlage XVII A Bijlage XVI A Gewijzigd
Bijlage XVII B Bijlage XVI B Aangepast
Bijlagen XVIII en XIX Bijlagen XVII en XVIII Gewijzigd
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Bijlage XX, onder 1, a Nieuw
Bijlage XX, onder 1.b Artikel 25, alinea 2 Gewijzigd
Bijlage XX, onder 1.c Nieuw
Bijlage XX, onder 2 en 3 Nieuw
Bijlage XXI, onder 1 Artikel 1, alinea 8 Gewijzigd
Bijlage XXI, onder 2, 1e zin Artikel 1, alinea 9 Aangepast
Bijlage XXI, onder 2, 1e indent Nieuw
Bijlage XXI, onder 2, 2e indent Artikel 1, alinea 10 Gewijzigd
Bijlage XXI, onder 2, 3e indent Nieuw
Bijlage XXI, onder 3 Artikel 1, alinea 12 Gewijzigd
Bijlage XXI, onder 4 Artikel 1, alinea 11

Artikel 1, alinea 13 Geschrapt
Bijlage XXII Nieuw
Bijlage XXIII Nieuw
Bijlage XXIV Nieuw
Bijlage XXV Nieuw

_________________
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I. Inleiding

De Commissie heeft op 11 juli 2000 haar 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 en vervoer (richtlijn nutsbedrijven) ingediend 1. Het voorstel is

gebaseerd op 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 30 september 2002 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt met het oog op de vaststelling

van een gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag.

Op 20 maart 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt betreffende dit voorstel

vastgesteld in de versie van document 12634/02 MAP 38 CODEC 1180.

II. Doelstelling

Het Commissievoorstel heeft ten doel het bestaande rechtskader voor het plaatsen van overheids-

opdrachten in de betreffende sectoren te vereenvoudigen en te moderniseren door het aan te passen

aan de geleidelijke liberalisering die in deze sectoren plaatsvindt. De Raad heeft getracht dit doel te

bereiken door in voorkomend geval een aantal bepalingen aan te passen aan die van de "klassieke"

richtlijn (zie doc. 11029/02), en door te trachten een maximale flexibiliteit te verzekeren, rekening

houdend met de bijzondere kenmerken van de afzonderlijke sectoren.

                                                
1 PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 112.
2 PB C 193 van 10.7.2001, blz. 1
3 PB C 193 van 10.7.2001, blz. 1.
4 PB C 144 van 16.5.2001, blz. 20.
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III. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt 1

1. Algemeen

In het gemeenschappelijk standpunt blijft de doelstelling van het Commissievoorstel behouden,

maar worden een aantal van de amendementen van het Europees Parlement opgenomen, die alle een

nuttige bijdrage leveren tot de verdere verduidelijking van de doelstelling. Sommige van deze

amendementen waren ook al door de Commissie overgenomen in haar gewijzigde voorstel

(COM(2002) 235) 2. Evenals in de "klassieke" richtlijn zijn bepaalde nieuwe elementen ingevoerd,

zoals elektronische veilingen en dynamische aankoopsystemen.

De Raad heeft ernaar gestreefd het verband tussen de beide richtlijnen verder te versterken door de

postdiensten in de richtlijn "nutsbedrijven" op te nemen en door de bepalingen dienovereenkomstig

aan te passen.

2. Amendementen van het Europees Parlement

De Raad heeft verscheidene van de amendementen van het Europees Parlement kunnen aanvaarden

en deze in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. Van sommige amendementen

is wel de inhoud maar niet de letterlijke formulering overgenomen. In bepaalde gevallen heeft de

Raad een amendement slechts gedeeltelijk aanvaard, terwijl andere amendementen zijn verworpen.

Over het algemeen dient te worden benadrukt dat de aanpassing van enige belangrijke bepalingen

aan die van de "klassieke" richtlijn de Raad in staat gesteld heeft een aantal amendementen op te

nemen die alleen voor de "klassieke" richtlijn waren voorgesteld.

                                                
1 De nummering van de artikelen verwijst naar de resultaten van de eerste lezing van het

Parlement (doc. 5307/02) of, waar zulks speciaal is aangegeven (thans ...), naar het gemeen-
schappelijk standpunt (doc. 12634/02).

2 PB C 203 E van 27.8.2002, blz. 183.
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2.1. De volgende amendementen van het Europees Parlement zijn door de Raad aanvaard en
in de tekst opgenomen:

Amendement 111 - Nieuwe overweging 2 bis (thans overweging 13)
(Verwijzing naar bepaalde doelstellingen die als zodanig in het Verdrag worden genoemd)

De Raad heeft de vermelding van bepaalde doelstellingen van het Verdrag teneinde het verband met
de bepalingen inzake het plaatsen van opdrachten te verduidelijken, aanvaard als een nuttige
aanvulling op het oorspronkelijke voorstel. Hij heeft echter de formulering op enige plaatsen licht
gewijzigd.

Amendement 8 - Overweging 42 (thans overweging 55)
(Opneming van ingenieurs)

Dit amendement is aanvaard overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt betreffende de
"klassieke" richtlijn.

Amendement 21 - Artikel 19, lid 6, onder a) (thans artikel 17, lid 10)
(Toevoeging van andere vormen van beloning)

Aanvaard.

Amendement 43 - Artikel 38 (titel) (thans artikel 39 (titel))
(Toevoeging van "milieubescherming" aan de titel)

De Raad heeft het amendement aanvaard en de tekst daarvan aangepast aan de formulering van de
"klassieke" richtlijn.

Amendement 70 - Artikel 55, lid 1 (thans artikel 57, lid 1)
(Motivering voor lage offertes voor alle soorten overeenkomsten)

De Raad heeft het amendement aanvaard als een nuttige verduidelijking en heeft slechts de
formulering gewijzigd.

Amendementen 78, 79 en 80 - Bijlage XII, deel A, punt 21 bis (thans bijlage XIII, A, punt 21);
bijlage XII, deel B, punt 19 bis (thans bijlage XIII, B, punt 19); bijlage XII, deel C, punt 20 bis
(thans bijlage XIII, C, punt 19)
(Aanvullende informatie over de beroepsinstantie)

De Raad heeft het amendement met een kleine redactionele wijziging opgenomen in de desbetref-
fende delen van de bijlagen, aangezien hij meent dat de transparantie hierdoor op nuttige wijze
wordt vergroot.
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Amendementen 81, 82 en 83 - Bijlage XIII, punt 7 bis (thans bijlage XIV, punt 8);
Bijlage XIV A, punt 14 bis (thans bijlage XV bis, A, punt 16); bijlage XV, punt 20 bis (thans
bijlage XVI, punt 12
(Aanvullende informatie over de beroepsinstantie)

Zie de motivering bij de amendementen 78, 79 en 80.

Amendementen 85 en 86 - Bijlage XVII, punt 15 bis (thans bijlage XVIII, punt 14);
Bijlage XVIII, punt 10 bis (thans bijlage XIX, punt 9)
(Aanvullende informatie over de beroepsinstantie)

Zie de motivering bij de amendementen 78, 79 en 80.

2.2. De volgende amendementen van het Europees Parlement zijn in beginsel aanvaard,
maar met wijzigingen:

Amendementen 89 en 96 - Nieuwe overweging 3 bis (thans overweging 12)
(Integratie van milieubescherming en duurzame ontwikkeling als horizontaal beleid in alle
relevante communautaire wetgeving)

De Raad heeft het amendement aangenomen met enige wijzigingen die in overeenstemming zijn

met de bepalingen in het dispositief.

Amendement 4 - Nieuwe overweging 4 bis
(Voorwaarden betreffende de beleidsdoelstellingen op sociaal gebied en op het vlak van de
werkgelegenheid)

De Raad heeft de doelstellingen van het amendement voor een belangrijk deel aanvaard en de

desbetreffende tekst in de nieuwe overweging 43 opgenomen, zulks teneinde een aanzienlijke mate

van overeenstemming met de overeenkomstige overwegingen van de "klassieke" richtlijn te

bewaren.

Amendement 6 - Overweging 28 (thans overweging 32)
(Uitbreiding van de genoemde bepalingen inzake verbonden ondernemingen tot andere
soorten opdrachten en tot gemeenschappelijke ondernemingen)

De Raad heeft het amendement van het Europees Parlement aanvaard, maar wel de formulering
ervan herzien teneinde deze in overeenstemming te brengen met de tekst van de bepaling zelf.
Verdere uitleg is toegevoegd teneinde de bepaling te verduidelijken.
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Amendement 7 - Overweging 34 (thans overweging 41)
(Algemene bepalingen betreffende de gelijkwaardigheid van inschrijvingen)

De Raad stemt in met de doelstellingen van het amendement van het Europees Parlement en heeft

dit met een enigszins gewijzigde formulering opgenomen.

Amendement 9 - Nieuwe overweging 42 bis (niet opgenomen als afzonderlijke overweging)
(Buitengewoon lage inschrijvingen die berusten op niet-naleving van sociale minimumeisen)

De Raad erkende de inhoud van het amendement van het Europees Parlement maar zag geen door-

slaggevende redenen aanwezig om een speciale overweging toe te voegen, zulks gezien het feit dat

het herziene artikel 57, punt 1, onder d), inhoudelijk dezelfde strekking heeft.

Amendementen 13 en 16 - Artikel 2, lid 2, onder a) en onder b); artikel 6 bis (nieuw) (thans
artikel 6)
(Toevoeging van postdiensten)

De Raad heeft de toevoeging van postdiensten overgenomen. Het toepassingsgebied en de nadere

bepalingen betreffende de postsector zijn echter gewijzigd teneinde de twee richtlijnen zoveel

mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, en te zorgen voor de noodzakelijke soepelheid

- waarop ook in de amendementen wordt aangedrongen - en de rechtszekerheid te waarborgen.

Amendement 18 - Artikel 10 (thans: artikel bij structurering geschrapt)
(Via cumulatie voldoen aan de selectiecriteria door verschillende economische subjecten)

De Raad heeft ingestemd met de inhoud van het amendement. Om wetgevingstechnische redenen

heeft de Raad er echter voor gekozen dit aspect op te nemen middels aanpassing van artikel 53,

leden 4 en 5, en van artikel 54, leden 5 en 6.

Amendement 22 - Artikel 19, lid 7, onder b) (thans artikel 17, lid 1)
(Clausule voor stilzwijgende verlenging van opdrachten)

De Raad aanvaardde de inhoud van het amendement maar heeft alle verlengingen van opdrachten

opgenomen in artikel 17, lid 1, zulks naar analogie met de overeenkomstige bepaling in de

"klassieke" richtlijn.
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Amendement 26 - Artikel 26 (thans artikel 23)
(Toepasbaarheid van de bepalingen betreffende verbonden ondernemingen en gemeenschap-
pelijke ondernemingen op alle soorten opdrachten)

De Raad heeft de inhoud van het amendement aanvaard en overgenomen bij de herstructurering van

artikel 23 (zie ook de motivering bij amendement 6).

Amendementen 27 en 28 - Artikel 26 (thans artikel 23)
(Bepalingen betreffende verbonden ondernemingen en gemeenschappelijke ondernemingen)

De Raad heeft het voornaamste aspect van het amendement - de uitbreiding van deze bepaling tot

alle drie de typen van opdrachten - aanvaard en overgenomen bij de herstructurering van artikel 23

(zie ook de motivering bij de amendementen 6 en 26).

Amendement 29 - Artikel 27 (thans artikel 26)
(Uitsluiting van opdrachten betreffende de levering van energie of brandstoffen)

De Raad heeft het amendement aanvaard, maar in de formulering enige wijzigingen aangebracht die

echter voor de inhoud geen verschil uitmaken.

Amendementen 99 en 118 - Artikel 34, lid 5, eerste alinea
(Bewijs van gelijkwaardigheid ten aanzien van de technische specificaties)

De Raad heeft de inhoud van het amendement aanvaard. De strekking, volgens welke de inschrijver

het bewijs van gelijkwaardigheid dient te leveren, is echter door middel van een andere formulering

tot uiting gebracht.

Amendementen 91 en 98 - Artikel 34, lid 3, eerste alinea (thans lid 6)
(Europese milieukeuren, nationale en plurinationale normen als technische specificaties)

De Raad heeft de inhoud van het amendement aanvaard, maar er de voorkeur aan gegeven de voor-

waarden betreffende deze keuren en normen als technische specificaties in een nieuw lid 6 onder te

brengen.
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Amendement 35 - Artikel 34, lid 3, tweede alinea (thans lid 6)
(Reikwijdte van de prestaties en functionele eisen)

De Raad heeft het amendement naar de inhoud aanvaard, maar er de voorkeur aan gegeven in het

nieuwe lid 6 en in bijlage XX te specificeren hoe en in welke mate milieuoverwegingen in

aanmerking mogen worden genomen (zie eveneens de motivering bij de amendementen 91 en 98).

Amendementen 38 en 100 - Artikel 34, lid 5, tweede alinea en lid 6 (thans leden 4 en 5)
(Uitleg van "passende middelen")

De Raad heeft een deel van het amendement en het voornaamste deel van de inhoud aanvaard, maar

de formulering gewijzigd, teneinde de werking gelijk te houden aan die van de "klassieke" richtlijn.

Amendement 40 - Artikel 34, lid 7 (thans lid 8)
(Verwijzingen naar een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze)

De Raad heeft het amendement van het EP kunnen aanvaarden voorzover het zo kan worden

geïnterpreteerd dat verwijzingen naar specifieke producenten of leveranciers worden uitgesloten,

maar dat wel kan worden verwezen naar specifieke productieprocessen teneinde een bijdrage te

leveren aan duurzame ontwikkeling. Door toevoeging van de nieuwe zinsnede "behalve indien dit

door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is", maakt de tekst van het gemeenschappelijk

standpunt het mogelijk te verwijzen naar specifieke productieprocessen, mits dit gerechtvaardigd is

door de aard van de opdracht en mits hierdoor de inschrijvers niet de mogelijkheid wordt ontnomen

om het bewijs van gelijkwaardigheid te leveren. Op deze wijze heeft de Raad getracht de inhoud

van het amendement van het EP over te nemen.

Amendement 33 - Artikel 33, lid 3 (thans artikel 38)
(Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht)

De Raad heeft het amendement gedeeltelijk aanvaard en het, in een algemene formulering,

opgenomen in het nieuwe artikel 38.
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Amendement 50 - Artikel 47, lid 1, alinea 2 bis (thans artikel 48, lid 1)
(Elektronische handtekening)

Wat het gebruik van elektronische handtekeningen en de vertrouwelijkheid van de toegezonden

gegevens betreft heeft de Raad de onderliggende gedachtegang aanvaard, maar er daarbij de voor-

keur aan gegeven dit te doen door middel van de nieuwe bijlage XXIII. De Raad meent echter dat

deze rechtmatige punten van bezorgdheid thans middels deze bijlage op passende wijze zijn onder-

vangen en dat een verplicht gebruik van encryptie niet op zijn plaats zou zijn.

Amendement 51 - Artikel 47, lid 2 (thans artikel 48, lid 3)
(Aanvullende bepaling met betrekking tot het verzekeren van een passende bescherming van
de gegevens)

De Raad heeft het amendement gedeeltelijk overgenomen door de bepaling uit te breiden tot de

opslag van informatie.

Amendement 53 - Artikel 48, lid 4 (thans artikel 49, lid 4)
(Termijn voor het verstrekken van informatie over een weigering)

De Raad heeft dit amendement naar de inhoud aanvaard en besloten nog striktere eisen vast te

stellen teneinde de doorzichtigheid nog verder te bevorderen.

Amendement 57 - Artikel 52, lid 2, alinea 2 bis (nieuw) (thans artikel 53, lid 3)
(Redenen voor de uitsluiting van personen als deel van de eisen van de erkenningsregeling)

De Raad heeft het amendement van het Europees Parlement gedeeltelijk aanvaard, maar er de voor-

keur aan gegeven de eis te formuleren als een optie die de lidstaten aan de aanbestedende diensten

kunnen toekennen.

Amendement 64 - Artikel 53 bis (nieuw)
(Normen inzake milieubeheer)

De Raad heeft het grootste deel van de inhoud van het amendement aanvaard en deze opgenomen in

het nieuwe artikel 52, lid 3 (zie ook overweging 52).
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Amendementen 67, 68 en 69 - Artikel 54, leden 3, 4 en 5 (thans artikel 55, lid 2, tweede alinea)
(Gedetailleerde bepalingen betreffende de vaststelling van het relatieve gewicht)

De Raad heeft erkend dat de voorgestelde bepaling moet worden vereenvoudigd; hiertoe heeft hij in

lid 2 een vereenvoudigde tekst ingevoerd en de vroegere leden 3, 4 en 5 geschrapt. Overeenkomstig

het akkoord over de "klassieke" richtlijn heeft de Raad eveneens wat meer soepelheid ingebracht

door aanbestedende entiteiten toe te staan in bepaalde gemotiveerde gevallen de criteria in volgorde

van afnemende belangrijkheid op te geven.

Amendement 74 - Artikel 62, lid 1, alinea 2 bis (nieuw) (thans artikel 64)
(Elektronische handtekening - "Prijsvragen")

Aangezien de amendementen inhoudelijk identiek zijn, zie de motivering bij amendement 50.

Amendement 75 - Artikel 62, lid 2 (thans artikel 64, lid 2)
(Aanvullende bepaling ter verzekering van passende gegevensbescherming - "Prijsvragen")

Zie de redenering bij amendement 51.

Amendement 95 - Bijlage XX, punt 1 (thans: bijlage XXI, punt 1)
(Verduidelijking betreffende de technische specificaties voorzover deze verband houden met
milieuaspecten)

De Raad heeft het amendement slechts gedeeltelijk aanvaard. Het was hem met name niet mogelijk

de "milieueffecten" op te nemen als een belangrijk element bij de vaststelling van een technische

specificatie. Overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt betreffende de "klassieke" richtlijn

is daarentegen wel de uitdrukking "niveau van milieuvriendelijkheid" ingevoerd.

2.3. De volgende amendementen zijn verworpen en dus niet in de tekst opgenomen:

Amendement 1 - Overweging 2 (thans overweging 9)
(Verwijzing naar de billijkheid van de prijzen voor, en de betrouwbaarheid van, de diensten
op het gebied van de "nutsbedrijven")

De Raad heeft het amendement verworpen, aangezien deze richtlijn niet ten doel heeft de kwaliteit

van, en de billijkheid van de prijzen voor, de aangeboden diensten te harmoniseren.
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Amendement 5 - Overweging 8 (thans overweging 10)
(Verwijzing naar het feit dat bepalingen betrekking hebben op particuliere en openbare enti-
teiten)

De Raad heeft het amendement van het EP verworpen aangezien de voorgestelde toevoegingen vol-
gens hem niets toevoegen dat onontbeerlijk is voor de redenering die reeds in deze overweging
wordt ontwikkeld.

Amendement 123 en 10 - Artikel 1, leden 7 en 7 bis, (nieuw) (thans lid 4)
(Definitie van raamovereenkomsten)

De Raad gaf de voorkeur aan de in het oorspronkelijke Commissievoorstel gebruikte terminologie.
De amendementen van het EP zouden de noodzakelijke flexibiliteit voor de aanbestedende enti-
teiten verminderd hebben, en hen daarnaast aan een strengere regeling hebben onderworpen dan die
welke volgens de "klassieke" richtlijn op de aanbestedende diensten van toepassing is.

Amendement 11 - Artikel 1, punt 9 (thans punt 9, onder d))
(Prijsvragen al dan niet met prijzen)

De Raad heeft het idee van een verplichte toekenning van prijzen bij prijsvragen verworpen.

Amendement 106 - Artikel 2, lid 1, onder a)
(Opneming van centrale inkoopdiensten in de definitie van aanbestedende diensten)

De Raad heeft het amendement verworpen aangezien dit het gevaar meebrengt van rechts-
onzekerheid betreffende het onderscheid tussen "publiekrechtelijke instellingen" en "overheids-
bedrijven". Toch heeft de Raad de inhoud van het amendement gedeeltelijk aanvaard door een juri-
disch heldere definitie van centrale inkopersorganisaties in te voegen (zie het nieuwe artikel 1, lid 8,
alsook operationele bepalingen tot regeling van de mogelijkheden van het gebruik van dergelijke
aankoopdiensten (zie het nieuwe artikel 29).

Amendement  14 - Artikel 2, lid 3
(Definitie van bijzondere of uitsluitende rechten)

De Raad heeft er de voorkeur aan gegeven hier vast te houden aan het oorspronkelijke Commissie-
voorstel met slechts een kleine redactionele wijziging.

Amendement 124 - Artikel 13 (thans artikel 14)
(Bepalingen betreffende raamovereenkomsten)

Zie de uitleg betreffende amendementen 123 en 10.
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Amendement 19 - Artikel 14, lid 1 bis (nieuw) (thans artikel 16)
(Verwijzing naar enkele doelstellingen uit het Verdrag)

De Raad heeft gemeend dat in overweging 13 reeds voldoende naar doelstellingen uit het Verdrag

wordt verwezen (zie ook de motivering betreffende amendement 111).

Amendement 23 - Artikel 22 (thans artikel 21)
(Geheime opdrachten of opdrachten die gepaard moeten gaan met veiligheidsmaatregelen)

De Raad heeft het amendement van het EP niet kunnen opnemen omdat hij toevoeging van deze

bepaling niet noodzakelijk achtte.

Amendement 25 - Artikel 25
(Uitbreiding van de bepaling betreffende bijzondere of uitsluitende rechten tot andere over-
heidsopdrachten dan die voor diensten)

De Raad heeft er de voorkeur aangegeven vast te houden aan de oorspronkelijke aanpak en het oor-

spronkelijke toepassingsgebied van het Commissievoorstel.

Amendement 30 - Artikel 27, lid 2 (thans artikel 26)
(Mogelijkheid tot herziening van de wetgeving voor opdrachten die vallen onder lid 1 van dit
artikel)

De Raad heeft het amendement van het EP niet kunnen aanvaarden aangezien de noodzaak voor een

bijzondere herzieningsclausule in dit deel van de richtlijn ontbreekt; herziening van deze wetgeving

moet hoe dan ook volgens artikel 251 van het Verdrag worden aangenomen.

Amendementen 31 en 117 - Artikel 29 (thans artikel 30)
(Procedure om vast te stellen of met betrekking tot een bepaalde activiteit mededinging
bestaat)

De Raad heeft er de voorkeur aangegeven het grootste deel van de inhoud van het Commissie-

voorstel te handhaven en heeft alleen enkele bepalingen ervan gestroomlijnd. De inhoud van amen-

dement 117 is gedeeltelijk aanvaard.



12634/3/02 REV 3 ADD 1 ons/GRA/rv 12
DG C II    NL

Amendement 32 - Artikel 33, lid 2
(Bepalingen inzake aanvullende inlichtingen betreffende de onderaanneming)

De Raad heeft het amendement van het EP verworpen aangezien de eisen op sociaal en werk-
gelegenheidsgebied - in eerste instantie - zullen gelden voor de hoofdaannemer die dan verplicht is
ervoor te zorgen dat de onderaannemers zich aan deze voorschriften houden. De lidstaten beschik-
ken echter over de mogelijkheid om te besluiten tot een algemene verplichting om met betrekking
tot onderaannemers aanvullende inlichtingen te verlangen.

Amendement 36 - Artikel 34, lid 3 bis (nieuw)
(Definitie van normen "van gelijkwaardige aard")

Daar de Raad reeds verscheidene amendementen van het EP heeft opgenomen door de leden 3 en 6
van dit artikel opnieuw te formuleren, heeft hij gemeend dat de formulering duidelijk genoeg is en
het niet nodig is om verdere kenmerken van de term "gelijkwaardig" toe te voegen (zie eveneens
motivering betreffende de amendementen 91, 98 en 35 hierboven).

Amendement 120 - Artikel 37
(Verdere bepalingen betreffende onderaanneming)

De Raad heeft het amendement van het EP verworpen aangezien de tekst onnodig ingewikkeld en
moeilijker te begrijpen zou worden.

Amendement 45 - Artikel 39, lid 3, onder b) (thans artikel 40, lid 3, onder b)
(Procedures zonder voorafgaande oproep tot mededinging in het geval van bepaalde onder-
zoeksopdrachten )

Volgens de Raad wordt het onderscheid tussen onderzoek en commerciële exploitatie er op basis
van dit amendement van het EP niet duidelijker op. De Raad heeft er derhalve de voorkeur aan
gegeven vast te houden aan de oorspronkelijke tekst van de Commissie.

Amendement 47 - Artikel 41, lid 1, alinea 1 bis (nieuw) (thans artikel 42)
(Verplichte toevoeging van informatie omtrent de verplichtingen ten aanzien van arbeids-
bescherming in de "oproep tot mededinging")

De Raad heeft deze verplichte toevoeging in de oproepen tot mededinging niet aanvaard. In plaats
daarvan gaf hij er de voorkeur aan te bepalen dat informatie betreffende arbeidsbescherming en
arbeidsomstandigheden wordt opgenomen in de aankondigingen, hetzij als een keuzemogelijkheid
voor de aanbestedende entiteiten dan wel als een verplichting die door een lidstaat zou kunnen wor-
den opgelegd (zie de algemene bepaling in het nieuwe artikel 38).
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Amendement 48 - Artikel 46, lid 2, onder f) (thans artikel 47, lid 4)
(Verbod op discriminatie tussen aanbieders)

De Raad heeft het amendement van het EP verworpen aangezien het in lid 4 toch om een open lijst
gaat, hetgeen duidelijk wordt uit de inleidende zinsnede "omvat ten minste ..........".

Amendement 49 - Artikel 47, lid 1, eerste alinea (thans artikel 48, lid 1)
(Keuze van de communicatiemiddelen door de aanbestedende diensten)

De Raad heeft dit amendement verworpen aangezien het de aanbestedende entiteiten zou ver-
plichten elektronisch doorgegeven inschrijvingen of andere mededelingen te aanvaarden zelfs als ze
hiervoor niet uitgerust zijn.

Amendement 103 - Artikel 47, lid 4 bis (nieuw) (thans artikel 48)
(Waarborging van de vertrouwelijkheid indien daarom wordt verzocht)

De Raad heeft dit amendement niet kunnen aanvaarden aangezien het in de praktijk te moeilijk uit-
voerbaar is (zie ook de motivering voor de "klassieke richtlijn", amendement 75).

Amendement 52 - Artikel 48, lid 3 (thans artikel 49, lid 3)
(Inkennisstelling betreffende erkenningsregelingen binnen een bepaalde termijn)

De Raad heeft dit amendement niet aanvaard aangezien de bepaling zodanig zou kunnen worden
opgevat dat zij de verplichting behelst de onderzoeken binnen twee maanden af te ronden hetgeen
als vaste regel niet werkbaar zou zijn.

Amendement 54 - Artikel 49, lid 2 (thans artikel 50, lid 2)
(Gedurende een zekere periode te bewaren informatie)

De Raad heeft er de voorkeur aangegeven vast te houden aan de termijn van het Commissievoorstel
om te voorkomen dat voor de aanbestedende entiteiten hoge en moeilijk te rechtvaardigen kosten
zouden ontstaan.

Amendement 55 - Artikel 49 bis (nieuw)
(Beroepsprocedures)

De Raad is de opvatting toegedaan dat nóg een bepaling inzake beroepsprocedures niet nood-
zakelijk is. In beroepsprocedures voor veronderstelde inbreuken op de procedureregels is reeds
voorzien bij Richtlijn 92/13/EEG, en in beroepsprocedures betreffende terbeschikkinggestelde
werknemers is reeds voorzien krachtens Richtlijn 96/71/EEG.
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Amendement 56 - artikel 50, lid 1, (thans artikel 51, lid 1)
(Bewijs van inachtneming van het bepaalde in artikel 38)

De Raad heeft het amendement verworpen aangezien deze speciale eis niet zou passen in het alge-
mene concept dat in het nieuwe lid 1 tot uitdrukking wordt gebracht. De Raad is het echter wel met
het Parlement eens dat geldende sociale voorschriften (met inbegrip van collectieve overeen-
komsten) uiteraard door de inschrijvers moeten worden geëerbiedigd en dat het derhalve voor de
aanbestedende diensten mogelijk zou moeten zijn inschrijvers die de desbetreffende sociale ver-
plichtingen niet in acht hebben genomen, uit te sluiten. Ter wille van de samenhang heeft de Raad
ervoor gekozen dit uitdrukkelijk te verwoorden in de overwegingen 44 en 54 (nieuw), en niet in het
dispositief.

Amendement 58 - artikel 53, lid 3 bis (nieuw) (thans artikel 54)
(sectorspecifieke bepalingen)

De Raad heeft dit amendement niet overgenomen aangezien het niet in overeenstemming lijkt met
de doelstelling van één enkel kader voor het plaatsen van opdrachten en aangezien het problemen
zou kunnen opleveren omdat het ertoe zou kunnen leiden dat de Gemeenschap in botsing komt met
haar internationale verplichtingen uit hoofde van de mondiale Overeenkomst inzake overheids-
opdrachten (GPA).

Amendement 109 - artikel 53, lid 4 (thans artikel 54)
(Verplicht criterium "persoonlijke redenen")

De Raad verkeert niet in de mogelijkheid de toepassing van deze uitsluitingsbepalingen voor alle
categorieën van aanbestedende entiteiten verplicht te stellen (zie eveneens de motiveringen met
betrekking tot amendement 57 hierboven).

Amendement 60 - artikel 53, lid 4 bis (nieuw) (thans artikel 54)
(Bepalingen betreffende strafrechtelijke handhaving)

De Raad heeft er de voorkeur aangegeven zich te houden aan het Commissievoorstel, dat een ver-
wijzing bevat naar de lijst van uitsluitingsredenen in de "klassieke" richtlijn.

Amendement 61 - artikel 53, lid 4 ter (nieuw) (thans artikel 54)
(Bepaling betreffende officiële lijsten)

De Raad heeft gemeend dat het niet passend zou zijn de betreffende bepaling aan alle aanbeste-
dende diensten op te leggen, zulks gezien het feit dat het kader van deze richtlijn flexibeler is.
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Amendement 62 - artikel 53, lid 4 quater (nieuw) (thans artikel 54)
(Bevordering van sociaal en werkgelegenheidsbeleid blijft onverlet)

De Raad acht het niet noodzakelijk of passend de voorgestelde bepaling in de richtlijn op te nemen,
aangezien deze het onderscheid tussen toekenningscriteria en technische specificaties zou vertroe-
belen en zou kunnen leiden tot misverstanden.

Amendement 125 - artikel 54, lid 1, onder a) (thans artikel 55)
(Toevoeging van voordelen voor derde partijen als criterium voor de toekenning van
opdrachten)

In volledige samenhang met de "klassieke" richtlijn heeft de Raad de voorkeur gegeven aan de tekst
van de Commissie om te verduidelijken dat "economisch voordeel" beschouwd moet worden als
"voordeel voor de aanbestedende diensten". Daarom heeft de Raad het amendement niet aanvaard.
De Raad meent ook dat de zinsnede "gerechtvaardigd door" passender is dan "verband houden met"
of zelfs "rechtstreeks verband houden met". De nieuwe formulering van overweging 54 voorziet in
verdere uitleg over de interpretatie van deze term.

Amendement 66 - artikel 54, lid 2 (thans artikel 55, lid 2)
(Weging van criteria)

De Raad geeft de voorkeur aan de uitvoerige regels voor de onderlinge vergelijking van criteria als
bedoeld in het Commissievoorstel. Toch heeft de Raad een bepaling toegevoegd die zorgt voor
enige flexibiliteit in gevallen waarin om aantoonbare redenen een dergelijke weging niet mogelijk
is.

Amendement 71 - artikel 57, lid 3 (thans artikel 59, lid 3)
(Uitbreiding van de gevolgen betreffende derde landen tot alle soorten van opdrachten en tot
de IAO-normen)

De Raad heeft het eerste deel van het amendement niet kunnen aannemen aangezien hij instemt met
het Commissievoorstel dat doelbewust beperkt is tot dienstverleningsopdrachten. Het tweede deel
van het amendement zou hebben betekend dat de Commissie de toezegging moest doen om proble-
men aan te pakken die niet het onderwerp vormen van de verslagen als bedoeld in lid 2 van het
artikel.

Amendement 73 - artikel 62, lid 1, eerste alinea (thans artikel 64)
(Keuze van het communicatiemiddel)

Net als met betrekking tot amendement 49 ad artikel 47 (thans artikel 48) verwerpt de Raad dit
amendement aangezien het de aanbestedende entiteiten zou verplichten plannen, projecten of andere
mededelingen via elektronische middelen te aanvaarden, ook als zij hiertoe niet zijn uitgerust.



12634/3/02 REV 3 ADD 1 ons/GRA/rv 16
DG C II    NL

Amendement 76 en 77 - Bijlage X (thans bijlage XI)
(Lijst van de in artikel 29, lid 3, bedoelde wetgeving)

De Raad heeft amendement 76 niet kunnen aannemen aangezien hij hiermee een wettelijk vermoe-

den van vrije toegang tot de markten in de betrokken sectoren zou creëren. De Raad heeft echter

erkend dat, indien een lidstaat besloten heeft Richtlijn 94/22/EEG toe te passen op de kolensector,

daarmee rekening moet worden gehouden. De Raad heeft ervoor gekozen dit in de overeenkomstige

overweging te verduidelijken. Wat amendement 77 betreft kan de Raad de opneming van Richtlijn

91/440/EG in bijlage X niet aanvaarden aangezien dit geen liberaliseringsrichtlijn is. De Raad heeft

er derhalve de voorkeur aan gegeven in dit opzicht de oorspronkelijke formulering van het

Commissievoorstel te handhaven.

Amendement 84 - bijlage XVI A, categorie 6, punt b)
(Bankdiensten en diensten in verband met beleggingen in dienstencategorie 6)

De Raad vond de schrapping van het punt "bankdiensten en diensten in verband met beleggingen"

te ver gaan. In plaats hiervan heeft hij in artikel 24 en overweging 26 een soortgelijke oplossing

gekozen als voor de "klassieke" richtlijn, zulks op basis van aanvaarding van amendement 37 van

het EP bij laatstgenoemd voorstel.

Amendement 88 - bijlage XXI A (nieuw)
(Bijlage betreffende internationale basisarbeidsnormen)

De verwerping van dit amendement vloeit voort uit de verwerping van amendement 71.

3. Belangrijke wijzigingen die de Raad in de tekst heeft aangebracht ten opzichte van het

oorspronkelijke Commissievoorstel

Dynamische aankoopsystemen en elektronische veilingen - (thans artikel 15/artikel 40

De Raad heeft gedetailleerde bepalingen inzake dynamische aankoopsystemen en elektronische

veilingen ingevoerd, parallel aan het bepaalde in de "klassieke" richtlijn, om zo het raamwerk voor

overheidsopdrachten aan te passen aan de technieken die in een aantal lidstaten zijn ontwikkeld en

worden toegepast.
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Opneming van postdiensten in de richtlijn "nutsbedrijven" - (thans artikel 6)

Opneming van postdiensten dient om rekening te houden met de in de lidstaat ingevoerde liberali-
sering en tegelijkertijd te verduidelijken welke keuzemogelijkheden en speciale regelingen nog
steeds passend zijn.

Opdrachten die zijn gegund aan verbonden ondernemingen en gemeenschappelijke onder-
nemingen - (thans artikel 23)

Het werd noodzakelijk geacht speciale bepalingen in te voeren betreffende opdrachten die gegund
worden aan verbonden ondernemingen en gemeenschappelijke ondernemingen, hetgeen op het
gebied van de "nutsbedrijven" niet ongewoon is. Door de voorwaarden te verduidelijken waaronder
opdrachten die zonder oproep tot mededinging door gemeenschappelijke ondernemingen van een
aanbestedende dienst en andere entiteiten zijn gegund, aan de voorschiften van de richtlijn zijn
onderworpen, is een compromis bereikt tussen de verschillende juridische eisen en tradities in de
lidstaten.

Milieucriteria als technische specificaties - (thans artikel 34)

Door toevoeging van dit lid heeft de Raad getracht meer duidelijkheid te verschaffen over het
gebruik van technische milieuspecificaties teneinde daarmee de lidstaten de nodige flexibiliteit te
verschaffen en aan een aantal praktische eisen te voldoen.

Beslissingen van de jury - (thans artikel 66)

Deze bepaling komt overeen met die van de "klassieke richtlijn". De garandering van de anonimiteit
is erkend als een belangrijke voorwaarde bij de procedures met betrekking tot nutsbedrijven.

4. Conclusie

In het gemeenschappelijk standpunt betreffende de richtlijn "nutsbedrijven" blijven het basisidee en
de doelstellingen van het oorspronkelijke Commissievoorstel behouden, terwijl daarin ook ver-
schillende van de amendementen van het Parlement zijn overgenomen, op zijn minst wat de inhoud
betreft. De Raad heeft de tekst van het gemeenschappelijk standpunt betreffende de richtlijn "nuts-
bedrijven" voor en groot deel gelijk laten lopen met die van de "klassieke" richtlijn, waarmee hij het
feit heeft onderstreept dat de beide richtlijnen gezien moeten worden als onlosmakelijke onderdelen
van een nieuw rechtskader voor overheidsopdrachten in de Europese Unie.

_______________
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Interinstitutioneel dossier:
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CODEC 94
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NOTA I/A-PUNT
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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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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2000/0117 (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 houdende coördinatie van de

procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en
energievoorziening, vervoer en postdiensten

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT

Indiening voorstel bij het EP en de Raad
(document COM(2000) 276 definitief – 2000/0117 (COD)): 11 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

Het voorstel voor een richtlijn houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 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 opdrachten in deze sectoren.

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 technologieën en veranderingen in
de economische omgeving, met inbegrip van de momenteel aan de gang zijnde of
toekomstige liberalisering van sommige van de bedoelde activiteiten,

– vereenvoudiging om de bestaande teksten voor de gebruikers beter begrijpelijk te
maken zodat het plaatsen van de opdrachten geheel volgens de normen en beginselen
op dit gebied kan verlopen en de betrokken entiteiten (zowel kopers als leveranciers)
beter op de hoogte kunnen zijn van hun rechten,
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– en flexibilisering van de procedures om aan de behoeften van de kopers en
ondernemers te voldoen.

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 30 september 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 het gebruik van 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 leveringen of diensten voor courant gebruik, die bedoeld zijn om enerzijds de
aanbesteders 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. Om
dezelfde redenen zijn bepalingen toegevoegd betreffende de mogelijkheid gebruik te
maken van elektronische veilingen onder voorwaarden die de transparantie en de
gelijke behandeling waarborgen. Met deze toevoeging wordt tegemoetgekomen aan
de wens van modernisering, die aan de amendementen 25, 54 en 65 voor de richtlijn
betreffende overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (hierna: “de
klassieke richtlijn”) ten grondslag lag, en wordt tevens voorkomen dat
ongemotiveerde verschillen tussen de twee voorstellen worden gecreëerd en dat
problemen bij de interpretatie en de toepassing ontstaan. Bovendien zijn ten aanzien
van het algemene kader van aankopen met elektronische middelen in het
gemeenschappelijk standpunt de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid versterkt
door in het dispositief te verwijzen naar bijlage XXIII;

– 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. 54) verduidelijkt op welke wijze bij de beoordeling van
inschrijvingen in de gunningsfase rekening kan worden gehouden met
milieuoverwegingen en sociale overwegingen;
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– enkele bepalingen van de richtlijn zijn in overeenstemming gebracht met die
van de klassieke richtlijn, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de doelstelling
van vereenvoudiging en verduidelijking van de regels, waarbij tegelijkertijd de
flexibiliteit is behouden die nodig is voor een richtlijn waarvan het toepassingsgebied
niet alleen aanbestedende diensten omvat, maar ook overheidsbedrijven en
particuliere ondernemingen die op grond van uitsluitende of bijzondere rechten
handelen. Ongemotiveerde verschillen tussen de regels op hetzelfde gebied kunnen
namelijk leiden tot problemen bij de toepassing en de interpretatie - niet alleen voor
de aanbestedende diensten, zoals territoriale lichamen, waarvan sommige opdrachten
onder deze richtlijn kunnen vallen en andere onder de klassieke richtlijn - maar ook
voor ondernemers, wier rechten, zelfs voor opdrachten voor eenzelfde type
leveringen van eenzelfde aanbestedende dienst, zouden kunnen variëren. Daarom
zijn een aantal amendementen van het Parlement, die uitsluitend voor de klassieke
richtlijn waren voorgesteld of goedgekeurd, in beide richtlijnen op dezelfde wijze
overgenomen;

– de discussies na de goedkeuring van het gewijzigde voorstel hebben uitgewezen dat
bepaalde aanbesteders dienst doen als aankoopcentrale of aankopen doen bij
aankoopcentrales, en dat specifieke regels op dit gebied noodzakelijk zijn. Daarom
zijn bepalingen opgenomen die de aanbesteders in staat stellen gebruik te maken van
aankoopcentrales, ongeacht of deze voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn of
aan die van de klassieke richtlijn. Door de desbetreffende bepalingen
(overweging 23, artikel 1, lid 8, en artikel 29) toe te voegen kan op juridisch juiste
wijze worden tegemoetgekomen aan de zorg die ten grondslag ligt aan
amendement 106;

– voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen betreffende de postsector is een
aanvullende periode ingevoerd, omdat voor de ondernemers in die sector - ongeacht
hun rechtsvorm - niet de regels van de huidige richtlijn “bijzondere sectoren” gelden.
Daarom hebben de aanbesteders in die sector meer tijd nodig om hun procedures
voor het plaatsen van opdrachten aan de regels van de richtlijn aan te passen dan die
in andere sectoren, die al bekend zijn met de procedures van de huidige richtlijn.
Binnen deze periode, die loopt tot uiterlijk 1 januari 2009, beslissen de lidstaten over
de precieze datum waarop de richtlijn voor die sector ten uitvoer wordt gelegd.
Opgemerkt zij dat voor exploitanten van postdiensten die aanbestedende diensten
zijn de klassieke richtlijn van toepassing blijft tot het moment van overgang naar de
richtlijn “bijzondere sectoren”.

Bovendien bevat het gemeenschappelijk standpunt wijzigingen betreffende financiële
diensten, betreffende de reikwijdte van de uitzondering voor ondernemingen binnen dezelfde
groep1 en betreffende de weging van de 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 voor de klassieke richtlijn, en gedeeltelijk bij amendement 84 voor deze
richtlijn, 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

                                                
1 De uitzondering betreft de mogelijkheid opdrachten zonder oproep tot mededinging te gunnen aan een

verbonden onderneming, een gemeenschappelijke onderneming of een aanbesteder die deel uitmaakt
van een gemeenschappelijke onderneming. Zie artikel 23 (ex 26).
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30 september 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 voor de klassieke richtlijn.

De Raad heeft de benodigde eenparigheid van stemmen bereikt om, tegen het advies van de
Commissie, de uitzondering van artikel 23 voor het gunnen van opdrachten aan een
verbonden onderneming, een gemeenschappelijke onderneming, of een aanbesteder die deel
uitmaakt van een gemeenschappelijke onderneming zonder tot mededinging op te roepen, uit
te breiden tot opdrachten voor werken en leveringen. Door deze uitbreiding worden de
amendementen 6 en 26 in essentie overgenomen, wordt een groter deel van amendement 27
overgenomen, en wordt amendement 28 van het Parlement geheel overgenomen; deze
amendementen waren in het gewijzigde voorstel van de Commissie niet of zeer ten dele
overgenomen. Hoewel zij dit betreurt, kan de Commissie de nieuwe bepaling toch aanvaarden
omdat de wijzigingen van het gemeenschappelijk standpunt al met al een positieve bijdrage
leveren.

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 aanbesteder kan aantonen dat hij onmogelijk een weging kan aangeven en dat in deze
gevallen moet worden toegestaan dat de aanbesteder 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

Titel, overwegingen 9, 10 en 28, artikel 6, bijlagen VI en XI – amendementen 13 en
16: de titel, de overwegingen 9 en 10 en de bijlagen VI en XI, die zijn gewijzigd
in verband met de overgang van de postsector, zijn ongewijzigd overgenomen van
het gewijzigde voorstel (overwegingen 2 en 8, bijlagen V bis en X). Aan
overweging 28 (2 bis van het gewijzigde voorstel), die verder ongewijzigd is
overgenomen, is een motivatie van de invoering van een aanvullende periode voor de
tenuitvoerlegging van de bepalingen betreffende de postsector toegevoegd (zie ook
het vijfde streepje van punt 3.1). Artikel 6 (ex 5 bis) is, wat de definitie van de
bedoelde diensten betreft, als volgt gewijzigd: 1) om problemen bij de interpretatie
van de postrichtlijn2 te vermijden, zijn bepaalde terminologische wijzigingen
aangebracht; 2) de reikwijdte van “nevendiensten van postdiensten” (lid 2, onder d))
is gepreciseerd; 3) verduidelijkt is dat nevendiensten alleen onder de richtlijn vallen
indien deze worden verleend door een aanbesteder die de bepalingen van de richtlijn
voor het verlenen van een (voorbehouden of overige) postdienst moet toepassen.

Overweging 12 – amendement 89/96: de tekst van het gewijzigde voorstel,
betreffende de integratie van milieueisen, als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag, is
ongewijzigd overgenomen.

                                                
2 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende

gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, gewijzigd bij Richtlijn 2002/39/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met
betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging.
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Overweging 13 – amendement 111: 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 40 – amendement 76: deze overweging (ex 13) is in essentie
ongewijzigd overgenomen, maar het laatste deel, dat tegemoetkomt aan
amendement 76, is geëxpliciteerd zonder dat de betekenis is gewijzigd.

Overweging 41, artikel 34 en bijlage XXI – amendementen 7, 35, 36, 38, 40, 95 en
99/118: de bepalingen van het gewijzigde voorstel (overweging 34, artikel 34 en
bijlage XX), betreffende de technische specificaties, zijn ongewijzigd overgenomen,
behoudens twee taalkundige wijzigingen in bijlage XXI (punt 1, onder a) en b):
“productieprocessen en -methoden” in plaats van “productieprocedures en
-methoden”.

Overweging 43 en artikel 38 – amendementen 4 en 33: de tekst van het gewijzigde
voorstel, betreffende de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
(overweging 32 en artikel 37 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 44 – amendement 56: de tekst van het gewijzigde voorstel
(overweging 32 bis), 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), van de klassieke richtlijn,
waarnaar de artikelen 53 en 54 van deze richtlijn verwijzen, ondernemers die
schuldig zijn bevonden aan het niet-naleven van deze regels, van opdrachten kunnen
worden uitgesloten.

Overweging 52 en artikel 52, leden 2 en 3 – amendement 64: de overweging (32 bis)
en de bepalingen (artikel 51, leden 2 en 3) van het gewijzigde voorstel, betreffende
kwaliteitsbewakingsregelingen en milieubeheersystemen, zijn ongewijzigd
overgenomen.

Overweging 54 – amendement 66: afgezien van de in punt 3.1 genoemde toevoeging
van de verduidelijking van de wijze waarop aanbesteders bij de beoordeling van
inschrijvingen in de gunningsfase rekening kunnen houden met milieuoverwegingen
en sociale overwegingen, is deze overweging (ex 40) in essentie niet gewijzigd.

Overweging 55 – amendement 8: 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.
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Artikel 17 – amendementen 21 en 22: in artikel 17 is de tekst overgenomen van
artikel 16 van het gewijzigde voorstel, betreffende de methoden voor de berekening
van de waarde van opdrachten, waarbij de titel en lid 3 zijn 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. Bovendien zijn de leden 6, 7 en 11 in
overeenstemming gebracht met de bepalingen van artikel 9, leden 5, 7 en 8, onder b),
van de klassieke richtlijn, om te voorkomen dat ongemotiveerde verschillen tussen
beide richtlijnen worden gecreëerd, wat met name het geval zou zijn als een striktere
regeling voor percelen zou zijn behouden.

Artikel 26 – amendementen 29 en 30: dit artikel (ex 27) is ongewijzigd
overgenomen.

Artikel 39 – amendement 43: de tekst van artikel 39 (ex 38), betreffende de
verplichtingen ten aanzien van belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming
en arbeidsvoorwaarden, die het gevolg is van de opname van amendement 43 in het
gewijzigde voorstel, is gewijzigd om geen ongemotiveerde verschillen tussen beide
richtlijnen te creëren. Ten aanzien van de rechtstreeks op de aanbesteders 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 aanbesteders 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 aanbesteder worden verricht.

Artikel 48 – amendement 51: dit artikel (ex 47) is ongewijzigd overgenomen.

Artikelen 53 en 54 – amendementen 18, 57, 109 en 60: artikel 53 (ex 52) heeft twee
wijzigingen ondergaan. In lid 3 (ex 2 bis) is gepreciseerd dat het opnemen van de in
artikel 45 (ex 46) van de klassieke richtlijn bedoelde uitsluitingscriteria plaatsvindt
volgens de in dat artikel vastgestelde voorwaarden voor de toepassing. Met deze
precisering kan de uniformiteit van de bepalingen terzake worden gewaarborgd, wat
de toepassing en de interpretatie voor de aanbesteders en de ondernemers
vergemakkelijkt. Eveneens om de toepassing van de richtlijn zou eenvoudig mogelijk
te maken, is een nieuw lid 8 toegevoegd waarin wordt gewezen op de belangrijkste
bepalingen van de richtlijn die specifiek van toepassing zijn op
erkenningsregelingen. Lid 4 van artikel 54 (ex 53) heeft dezelfde toevoeging
gekregen als artikel 53, lid 3, betreffende het opnemen van de in artikel 45 van de
klassieke richtlijn bedoelde uitsluitingscriteria.
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Artikel 49 – amendement 53: dit artikel (ex 48) is overgenomen, waarbij de
bewoording van lid 5 is gepreciseerd zonder dit lid inhoudelijk te wijzigen.
Bovendien heeft de Raad er - om de huidige flexibiliteit te behouden - de voorkeur
aan gegeven de expliciete verwijzing naar de maximumtermijn van 15 dagen in lid 1
te schrappen; de verplichting om deze inlichtingen ten spoedigste te verstrekken is
echter gehandhaafd. Bij deze wijziging hoort echter een nieuwe overweging 48,
waarin wordt verduidelijkt dat de inlichtingen moeten worden verstrekt binnen een
zodanig korte termijn dat eventueel nog beroep kan worden ingesteld; daarom moet
deze informatie zo spoedig mogelijk, en in het algemeen binnen vijftien dagen na het
besluit, worden verstrekt. Met deze preciseringen is de wijziging van lid 1 voor de
Commissie aanvaardbaar. Opgemerkt zij dat lid 4, waarop amendement 53 van het
Parlement rechtstreeks betrekking heeft, ongewijzigd is overgenomen.

Artikel 55, lid 2 – amendementen 66, 67, 68 en 69: deze bepaling (ex 54, lid 2) is
gewijzigd in verband met de noodzaak rekening te houden met gevallen waarin de
aanbesteder kan aantonen dat hij onmogelijk een weging kan aangeven en hem in
deze gevallen toe te staan uitsluitend een afnemende volgorde van belang van de
criteria aan te geven. Opgemerkt zij dat de vereenvoudiging van de regels
betreffende de wijze waarop de weging of, in voorkomend geval de afnemende
volgorde van belang, van de criteria, moeten worden aangegeven, is behouden.

Artikel 57 – amendementen 9 en 70: dit artikel (ex 55) is ongewijzigd overgenomen.

Artikel 64 – amendement 75: dit artikel (ex 62) is ongewijzigd overgenomen.

Bijlagen XIII, XIV, XV, XVI, XVIII en XIX (ex XII, XIII, XIV, XV, XVII en XVIII) –
amendementen 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 en 86: 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.

3.2.2. Amendementen die in het gewijzigde voorstel zijn geïntegreerd, maar niet in het
gemeenschappelijk standpunt zijn overgenomen

Bijlage XIII – amendement 47: de verplichting om de naam, het adres, enz. van de
diensten waar informatie kan worden verkregen over de belasting-, milieu- en
arbeidswetgeving in aankondigingen van opdrachten te vermelden, is niet
overgenomen. Overeenkomst artikel 39, lid 1, zijn aanbesteders die dergelijke
informatie doorgeven namelijk verplicht de informatie in het bestek te vermelden (als
gevolg van de overname van amendement 43). Hiermee wordt tevens voorkomen dat
ongemotiveerde verschillen worden gecreëerd tussen beide richtlijnen doordat in de
richtlijn “bijzondere sectoren” een striktere regeling wordt opgenomen.
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3.2.3. Punten waarop het gewijzigde voorstel en het gemeenschappelijk standpunt van
elkaar verschillen

Overweging 35: aan overweging 26 wordt toegevoegd dat: “Conform de
Overeenkomst” inzake overheidsopdrachten die in het kader van de WTO is gesloten
omvatten de in deze richtlijn bedoelde financiële diensten niet de opdrachten voor de
uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële
instrumenten, “met name verrichtingen om de aanbesteders van geld of kapitaal te
voorzien.”

Artikel 24, onder c): deze bepaling is in dezelfde zin gewijzigd als de
bovengenoemde overweging, namelijk na “betreffende financiële diensten in
verband met 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 aanbesteders van geld of kapitaal te voorzien”.

Om te voorkomen dat deze bepalingen, die een wijziging inhouden die aansluit bij
amendement 37 van het Europees Parlement voor de klassieke richtlijn en
gedeeltelijk bij amendement 84 voor deze richtlijn, zodanig kunnen worden
geïnterpreteerd dat zij de in het Gemeenschapsrecht bedoelde uitsluiting vergroten,
heeft de Commissie een verklaring in de notulen van de Raad laten opnemen (zie
bijlage).

Artikel 2, lid 3: in de definitie van bijzondere en uitsluitende rechten van het
oorspronkelijke voorstel is het gedeelte “in hetzelfde geografische gebied en onder in
wezen gelijkwaardige omstandigheden” geschrapt. Deze wijziging is aangebracht om
te voorkomen dat de definitie te veel samenvalt met het onderzoek van de
concurrentiële situatie uit hoofde van artikel 30 in het kader van de procedure om te
beoordelen of een sector volledig aan mededinging blootstaat.

Artikel 30 (ex 29): dit artikel betreft de voorwaarden om na te gaan of een van de
sectoren waarop de richtlijn betrekking heeft rechtstreeks aan mededinging blootstaat
en de procedure die, indien dat het geval is, moet worden gevolgd om vast te stellen
dat de richtlijn niet van toepassing is op opdrachten die voor de uitoefening van een
dergelijke activiteit worden geplaatst.

De voorwaarden die moeten worden vervuld om te kunnen vaststellen dat een
activiteit volledig aan mededinging blootstaat, zijn niet gewijzigd, met uitzondering
van de precisering in lid 2 dat bij het onderzoek van de concurrentiële situatie moet
worden uitgegaan van criteria, “overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag
inzake mededinging”, zoals die welke reeds in deze bepaling zijn vermeld.

De bepalingen betreffende de te volgen procedure zijn op een aantal punten
gewijzigd, waarbij echter de rechtszekerheid en de uniforme toepassing van het
Gemeenschapsrecht als gevolg van beslissingen van de Commissie met rechtskracht
niet zijn geschaad. De bepalingen betreffende de procedure zijn met name als volgt
gewijzigd:

– de specifieke bepalingen die van toepassing zijn indien het initiatief uitgaat van
een lidstaat, zijn bijeengebracht in lid 4 en de specifieke bepalingen die van
toepassing zijn indien de procedure op initiatief van een aanbesteder of van de
Commissie zelf wordt ingeleid, zijn bijeengebracht in lid 5;
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– in lid 4 wordt onderscheid gemaakt tussen: 1) gevallen waarin de in bijlage XI
genoemde Gemeenschapswetgeving niet ten uitvoer is gelegd en van
toepassing is en/of waarin geen positief standpunt is ingenomen door een
onafhankelijke nationale autoriteit die bevoegd is voor de betrokken activiteit,
en 2) gevallen waarin op grond van de tenuitvoerlegging en de toepassing van
Gemeenschapswetgeving kan worden verondersteld dat er sprake is van vrije
toegang tot de activiteit overeenkomstig de eerste alinea van lid 3 en waarin de
onafhankelijke nationale autoriteit heeft vastgesteld dat lid 1 van toepassing is.
In het eerste geval is lid 1 uitsluitend van toepassing indien de Commissie een
“positief” besluit neemt of wanneer zij na het verstrijken van de
voorgeschreven termijn geen besluit heeft genomen; in het tweede geval is
lid 1 van toepassing, behalve indien de Commissie binnen de voorgeschreven
termijn een “negatief” besluit neemt;

– de Raad heeft om evidente redenen van subsidiariteit gepreciseerd dat de
nationale wetgeving bepaalt of aanbesteders zelf het initiatief kunnen nemen
om een procedure in te leiden (overeenkomstig amendement 117);

– de regels betreffende de termijnen en de wijze van toepassing van de procedure
zijn samengebracht in lid 6. Bevestigd is dat de normale termijn drie maanden
bedraagt en dat deze termijn eenmalig met maximaal drie maanden kan worden
verlengd. In geval van kennisgeving door de lidstaten mag de eventuele
verlenging echter slechts één maand bedragen. Andere wijzigingen in het
gemeenschappelijk standpunt betreffen de toevoeging van preciseringen
betreffende de inhoud van de goed te keuren regels voor de uitvoering, waarbij
met name precieze regels zijn vastgesteld om de transparantie en de
rechtszekerheid te waarborgen door publicatie van de begindata van de
procedure, en de gevallen waarin lid 1 “automatisch” van toepassing is.

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 de overwegingen die horen bij de nieuwe bepalingen betreffende
de uitsluitingscriteria en voor de aanpassing van de bepalingen voor prijsvragen in
verband met wijzigingen van de bepalingen voor opdrachten.

Overweging 5: overweging 4 van het oorspronkelijke voorstel is geactualiseerd door
een verwijzing op te nemen naar het zevende verslag over de tenuitvoerlegging van
het pakket telecommunicatieregelgeving.

Overweging 16, derde alinea: deze alinea is ingevoegd ter verduidelijking van de
bepalingen van artikel 17, lid 4, betreffende de wijze van berekening van de
geraamde waarde van opdrachten voor werken.
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Overweging 25: overeenkomstig de jurisprudentie3 en in navolging van de definitie
van “uitsluitende en bijzondere rechten” in andere Gemeenschapswetgeving (in het
bijzonder bepaalde telecommunicatierichtlijnen en de richtlijn “doorzichtigheid”4) is
gepreciseerd dat rechten die door een lidstaat aan een beperkt aantal ondernemingen
worden verleend op grond van objectieve, proportionele en niet-discriminerende
criteria, waarbij elke belangstellende die aan die criteria voldoet de mogelijkheid
wordt geboden ervan te profiteren, niet als uitsluitende of bijzondere rechten moeten
worden beschouwd.

Overweging 27 en artikel 5, lid 2: deze bepalingen zijn, zonder inhoudelijke
wijzigingen, herschreven om te verduidelijken dat: 1) in de sector busvervoer
werkzame aanbesteders die reeds van het toepassingsgebied van de huidige richtlijn
“bijzondere sectoren” (93/38/EEG) zijn uitgesloten krachtens artikel 2, lid 4, van die
richtlijn, eveneens zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn; en
2) aanbesteders in die sector die niet van het toepassingsgebied van de huidige
richtlijn zijn uitgesloten, uitsluitend uit hoofde van en volgens de procedure van
artikel 30 van het toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn kunnen worden
uitgesloten.

Overweging 29 en artikel 9: deze bepalingen, betreffende de wettelijke regeling die
van toepassing is op opdrachten bestemd voor het verrichten van verscheidene
activiteiten, zijn gewijzigd door “en niet kan worden gesplitst” in lid 1 te schrappen.
De wijze waarop wordt bepaald voor het verrichten van welke activiteit de opdracht
in eerste instantie is bestemd, is bovendien verduidelijkt in de nieuwe
overweging 29. Ten slotte is aan lid 1 een tweede alinea toegevoegd als waarborg
tegen mogelijk misbruik van de keuzemogelijkheid tussen het plaatsen van één
opdracht of verschillende afzonderlijke opdrachten.

Overweging 32, artikel 23, leden 2, 3 en 4: als gevolg van de unanieme beslissing
van de Raad om deze uitsluiting uit te breiden tot opdrachten voor werken en
leveringen (zie punt 3.1) is dit artikel met name als volgt gewijzigd:

– de voorwaarden voor het gunnen van opdrachten aan verbonden
ondernemingen zonder blootstelling aan mededinging zijn samengebracht in
lid 3, waarin voor opdrachten voor werken en leveringen hetzelfde percentage
(80%) van de gemiddelde omzet is aangehouden als reeds was opgenomen
voor opdrachten voor diensten. Ook is bepaald dat de omzet en het genoemde
percentage voor de drie soorten opdrachten afzonderlijk worden berekend om
te voorkomen dat bijvoorbeeld het verwerven van een grote opdracht voor
werken kan worden gebruikt als argument om een groot aantal opdrachten voor
diensten te gunnen zonder deze aan mededinging bloot te stellen;

                                                
3 The Queen tegen Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc.,

zaak C-302/94, Jurispr. 1996, blz. I-6417. Arrest van 12 december 1996.
4 Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van Richtlijn 80/723/EEG

betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 75.
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– de bepalingen betreffende het gunnen van opdrachten aan een gezamenlijke
onderneming of aan een aanbesteder die deel uitmaakt van een
gemeenschappelijke onderneming zijn samengebracht in lid 4, dat is uitgebreid
met voorwaarden voor de samenstelling en de tijdelijke stabiliteit van
gezamenlijke ondernemingen. Opgemerkt zij dat deze voorwaarden niet
inhouden dat geen gezamenlijke ondernemingen met een andere samenstelling
of een andere tijdelijke stabiliteit mogen worden gevormd: lid 4 bepaalt alleen
dat het gunnen van bijvoorbeeld een gedeelte van opdrachten aan een
gezamenlijke onderneming die zelf geen aanbesteder is, dan niet zonder
blootstelling aan mededinging mag gebeuren.

Deze wijzigingen van artikel 23 zijn, ten slotte, in de nieuwe overweging 32
geëxpliciteerd.

Overweging 36: het laatste gedeelte van de overweging (“en bestrijkt dus niet het
verlenen van diensten op andere grondslag, zoals wettelijke of bestuursrechtelijke
bepalingen of arbeidsovereenkomsten”) is geschrapt omwille van de duidelijkheid,
omdat de ervaring met de toepassing van de huidige richtlijn heeft uitgewezen dat dit
gedeelte verkeerd kan worden uitgelegd.

Overweging 38 en artikel 27: deze bepalingen zijn, zonder verdere wijziging,
geactualiseerd door Oostenrijk toe te voegen aan de lijst van lidstaten waarvoor een
beschikking uit hoofde van artikel 3 van de huidige richtlijn is gegeven.

Overweging 49: overweging 39 van het oorspronkelijke voorstel is aangevuld met de
precisering dat aan de regels en criteria die in het kader van de selectie worden
gebruikt niet per se een relatief gewicht (hoeft) te worden toegekend.

Overweging 50: deze nieuwe overweging hoort bij de wijzigingen van de
artikelen 53 en 54 (zie punt 3.2.1) betreffende de mogelijkheid de capaciteit van
andere entiteiten in aanmerking te nemen en verduidelijkt voorts de werking van de
erkenningsregelingen.

Artikel 1: de volgorde van de leden is aangepast aan de volgorde waarin de
gedefinieerde elementen in de richtlijn voorkomen.

Artikel 1, lid 2: dit betreft een wijziging van artikel 1, leden 2 tot en met 5, van het
oorspronkelijke voorstel. De wijzigingen hebben betrekking op de definitie van
opdrachten, waaraan is toegevoegd dat de opdracht door “meer aanbesteders” kan
worden gesloten, op de definitie van opdrachten voor leveringen (“andere dan de
onder b) hierboven bedoelde opdrachten”) en op de definitie van opdrachten voor
diensten (“andere opdrachten dan opdrachten 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 aanbesteders om
dezelfde doelstelling te bereiken. De andere wijzigingen onderstrepen de
ontstaansgeschiedenis van de basisrichtlijnen.
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Artikel 5, lid 1: de definitie van de vervoersactiviteiten waarop de richtlijn betrekking
heeft is in overeenstemming gebracht met die van andere activiteiten waarbij fysieke
netten betrokken zijn (zie de artikelen 3 en 4) door de toevoeging van “ter
beschikking stelling” teneinde de rechtszekerheid van de entiteiten die de richtlijn
reeds toepassen op basis van een interpretatie van “exploitatie van netten” - met
name in de spoorwegsector - te vergroten.

Artikel 16: artikel 15 van het oorspronkelijke voorstel is geactualiseerd door de
drempelbedragen aan te passen 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.

Artikel 36: dit artikel heeft strikt redactionele wijzigingen ondergaan, waardoor de
bepaling is vereenvoudigd en verduidelijkt. Opgemerkt zij met name dat het
schrappen van lid 2 van het oorspronkelijke voorstel (“Artikel 34 is op de varianten
van toepassing”) geen inhoudelijke wijziging inhoudt omdat de algemene economie
van de richtlijn duidelijk maakt dat de regels betreffende de technische specificaties
op alle technische specificaties van toepassing zijn, ongeacht of deze in het kader van
varianten zijn gedefinieerd.

Artikel 51: de formulering van deze algemene bepaling over het verloop van de
procedures is verduidelijkt zonder de inhoud te wijzigen.

Artikel 61: artikel 59 van het oorspronkelijke voorstel is gewijzigd om de drempels
voor prijsvragen in overeenstemming te brengen met de drempels voor opdrachten
voor diensten. De tweede alinea van de leden 1 en 2 bevat preciseringen betreffende
de wijze van berekening van de waarde van prijsvragen. Deze nieuwe alinea’s zijn in
overeenstemming gebracht met artikel 67 van de klassieke richtlijn.

Artikel 62: artikel 60 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 opdrachten voor diensten. Ook is het
artikel aangepast aan de nieuwe formulering van artikel 30.

Artikel 63: artikel 63, lid 2, is aangepast door te verwijzen naar de overeenkomstige
artikelen voor opdrachten die van toepassing zijn op prijsvragen op het gebied van
diensten.

Artikel 65: omwille van de duidelijkheid en in navolging van de overeenkomstige
bepalingen van de klassieke richtlijn (de artikelen 73 en 74) zijn de bepalingen van
artikel 63, lid 3, van het oorspronkelijke voorstel verdeeld over twee artikelen:
artikel 65, lid 3, betreft de samenstelling van de jury en artikel 66 betreft beslissingen
van de jury.
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Artikel 66: de bepalingen van artikel 63, lid 3, derde alinea, 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. Deze bepalingen zijn in overeenstemming gebracht met die
van artikel 74 van de klassieke richtlijn.

Artikel 68: lid 2 van artikel 65 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende het
Raadgevend Comité, is om strikt taalkundige redenen herschreven. Lid 3 is
aangepast aan de comitologieregels.

Artikel 69: in navolging van de bepalingen van artikel 78 van de klassieke richtlijn is
artikel 66 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende de herziening van de
drempels, 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 71: dit artikel, betreffende de tenuitvoerlegging van de richtlijn, is als volgt
gewijzigd:

– in navolging van de wijziging van het overeenkomstige artikel van de klassieke
richtlijn (artikel 80) is de uiterste datum voor de tenuitvoerlegging van de
richtlijn gewijzigd in 21 maanden na de inwerkingtreding ervan;

– om de in het vijfde streepje van punt 3.1 uitgelegde redenen is voor de
tenuitvoerlegging van de bepalingen betreffende de postsector een aanvullende
periode ingevoerd, die uiterlijk op 1 januari 2009 afloopt;

– gepreciseerd is dat de procedure voor de vaststelling van de eventuele
blootstelling aan mededinging van een bepaalde sector van artikel 30 vanaf de
datum van inwerkingtreding van de richtlijn van toepassing is.

Bijlagen I tot en met X: deze bijlagen zijn aangepast aan de ontwikkelingen op
nationaal niveau.

3.3.2. Nieuwe bepalingen als gevolg van de afstemming met de bepalingen van de
klassieke richtlijn

Algemene opmerking: de onderstaande wijzigingen vloeien voort uit de door de
Commissie gedeelde wens van de Raad om te voorkomen dat ongemotiveerde
verschillen tussen de twee richtlijnen worden gecreëerd, wat zou kunnen leiden tot de
onwenselijke gevolgen die in punt 3.1, derde streepje, zijn genoemd. Daarom zijn
een aantal bepalingen overgenomen, die onder meer elektronische veilingen,
dynamische aankoopsystemen en de definitie van concessieovereenkomsten voor
diensten betreffen. Deze wijzigingen zijn overgenomen uit het gemeenschappelijk
standpunt over de klassieke richtlijn, waarbij de nodige aanpassingen aan deze
richtlijn zijn aangebracht (bijvoorbeeld: de verwijzingen naar aanbestedende diensten
zijn vervangen door verwijzingen naar aanbesteders en de verwijzingen naar de



15

concurrentiële dialoog, die niet in deze richtlijn is overgenomen, zijn geschrapt). Een
aantal wijzigingen zijn het gevolg van amendementen voor de klassieke richtlijn.

Overweging 11: overweging 4 van de klassieke richtlijn, betreffende de bepaling dat
de lidstaten moeten voorkomen dat de deelname van publiekrechtelijk lichamen aan
overheidsopdrachten concurrentieverstorende gevolgen heeft, is overgenomen zoals
deze is opgenomen in het desbetreffende gemeenschappelijk standpunt. Hierdoor is
amendement 1 voor de klassieke richtlijn in beide teksten op dezelfde wijze
overgenomen.

Overweging 16, eerste en tweede alinea: overweging 9 van de klassieke richtlijn,
betreffende het plaatsen van opdrachten voor diensten en werken, is overgenomen,
zoals gewijzigd op basis van de amendementen 142, 7 en 171-145 voor die richtlijn.

Overweging 20: in deze nieuwe overweging, waarin overweging 11 van de klassieke
richtlijn is overgenomen, 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 21, artikel 1, lid 5, artikel 15, bijlage XIII D “Vereenvoudigde
aankondiging van een opdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem”:
in deze bepalingen zijn de nieuwe inhoudelijke bepalingen van de klassieke richtlijn
overgenomen (overweging 12, artikel 1, lid 6, artikel 33 en bijlage VII A
“Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht in het kader van een dynamisch
aankoopsysteem” van die richtlijn). Deze bepalingen introduceren een nieuw
aankoopinstrument voor courant gebruik, het dynamische aankoopsysteem.

Zie voor uitgebreide opmerkingen over de nieuwe bepalingen de mededeling van de
Commissie over het gemeenschappelijk standpunt betreffende de klassieke richtlijn,
punt 3.3.2.

De mogelijkheid gebruik te maken van een dynamisch aankoopsysteem doet niets af
aan de mogelijkheid van aanbesteders om een erkenningsregeling te gebruiken, in
voorkomend geval in combinatie met het gebruik van elektronische middelen.

Overweging 22, artikel 1, lid 6, artikel 56: in deze bepalingen, waarin elektronische
veilingen worden geïntroduceerd, worden de desbetreffende bepalingen van de
klassieke richtlijn overgenomen (overweging 13, artikel 1, lid 7 en artikel 54 -
amendementen 23, 54 en 65 voor de klassieke richtlijn). Zoals in overweging 20 is
verduidelijkt, doet de invoering van deze bepalingen over elektronische veilingen
geen afbreuk aan de mogelijkheden om andere vormen van elektronische aankopen
te gebruiken of bijvoorbeeld elektronische middelen te gebruiken om een procedure
van gunning door onderhandelingen toe te passen met blootstelling aan concurrentie.

Overweging 24: in deze overweging - waarin verduidelijkt wordt dat de lidstaten
kunnen kiezen of zij gebruikmaken van de nieuwe aankoopmethoden waarin de
richtlijn voorziet: aankoopcentrales, dynamische aankoopsystemen en elektronische
veilingen - is overweging 15 van de klassieke richtlijn mutatis mutandis
overgenomen.
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Overweging 31: om problemen bij de uitlegging te voorkomen is deze overweging in
overeenstemming gebracht met overweging 21 van de klassieke richtlijn.

Overweging 33: door de toevoeging van “dan wel betreffende de rechten op deze
goederen” is deze overweging in overeenstemming gebracht met overweging 23 van
de klassieke richtlijn, waardoor zij tevens overeenkomt met de bewoording van
artikel 24, onder a), waarbij de overweging hoort.

Overweging 47: in navolging van overweging 35 van de klassieke richtlijn, waarmee
zij in overeenstemming is gebracht, vormt deze overweging een aanvulling op de
tekst van overweging 37 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende de doorgifte
van informatie langs elektronische weg; het belang van specifieke veiligheids- en
vertrouwelijkheidseisen voor opdrachten en prijsvragen is benadrukt en gewezen is
op het nut van vrijwillige accreditatieregelingen voor dit doeleinde.

Overweging 53: deze nieuwe overweging hoort bij de wijzigingen van de
artikelen 53 en 54 (zie punt 3.2.1) betreffende uitsluitingscriteria. Zij komt mutatis
mutandis overeen met overweging 41 van de klassieke richtlijn, waardoor rekening is
gehouden met amendement 170 voor die richtlijn.

Artikel 1, lid 3: in dit lid wordt een definitie gegeven van “concessieovereenkomsten
voor werken” en van “concessieovereenkomsten voor diensten” in verband met de
expliciete uitsluiting in het nieuwe artikel 18. Deze definities zijn overgenomen van
artikel 1, lid 3, respectievelijk lid 4, van de klassieke richtlijn. De definities zijn, net
als de definitie van concessieovereenkomsten voor diensten in de klassieke richtlijn,
nieuw.

Artikel 1, lid 4: de bewoording van deze definitie is in overeenstemming gebracht
met die van de klassieke richtlijn (artikel 1, lid 5) om te voorkomen dat één begrip op
verschillende wijze wordt gedefinieerd. De definitie in de klassieke richtlijn is
rechtstreeks gebaseerd op die in de huidige richtlijn “bijzondere sectoren”. De
wijziging houdt een verduidelijking in dat meer dan een aanbesteder partij kan zijn
bij een raamovereenkomst. Opgemerkt zij dat de aanpassing van de definitie de
verschillen tussen de wettelijke regelingen die van toepassing zijn op
raamovereenkomsten en op opdrachten die op dergelijke overeenkomsten zijn
gebaseerd, onverlet laat.

Artikel 1, lid 9, onder b) en d): de definities van niet-openbare procedures en van
prijsvragen zijn in overeenstemming gebracht met die van de klassieke richtlijn
(artikel 1, lid 11, tweede en vijfde alinea) door respectievelijk “waaraan alle
ondernemers mogen verzoeken deel te nemen, maar” en “ruimtelijke ordening,
stadsplanning,” toe te voegen.

Artikel 1, lid 12, bijlage XII (eerste voetnoot toegevoegd) en bijlage XVII (eerste
voetnoot toegevoegd): deze bepalingen zijn in overeenstemming gebracht met die
van de klassieke richtlijn (artikel 1, lid 14, bijlage I, eerste voetnoot, en bijlage II,
eerste voetnoot) om te verduidelijken dat het toepassingsgebied van de richtlijn niet
kan worden gewijzigd vanwege het gebruik van de “Gemeenschappelijke
woordenlijst overheidsopdrachten” (CPV).
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Artikel 2, lid 1: er is een strikt terminologische wijziging aangebracht zonder enige
rechtsgevolgen, door de term “overheidsdiensten” te veranderen in “aanbestedende
diensten” om te voorkomen dat één begrip, dat op gelijke wijze wordt gedefinieerd,
in de twee teksten anders wordt genoemd.

Artikel 10: dit artikel is in overeenstemming gebracht met artikel 2 van de klassieke
richtlijn, waarmee de toepassing van de in artikel 9 van het oorspronkelijke voorstel
bedoelde beginselen van gelijke behandeling, transparantie en niet-discriminatie zijn
versterkt doordat de aanbesteders rechtstreeks worden verplicht deze na te leven.

Artikel 11: dit artikel is in overeenstemming gebracht met artikel 4 van de klassieke
richtlijn, waarmee artikel 10 van het oorspronkelijke voorstel, betreffende
combinaties van ondernemers, is geherformuleerd en gewijzigd. 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.

Artikel 13, lid 2: dit lid is in overeenstemming gebracht met de bepaling van artikel 6
van de klassieke richtlijn (dat gebaseerd is op de bepalingen van artikel 4, lid 4, van
de huidige richtlijn “bijzondere sectoren”). Deze wijziging houdt verband met
amendement 31 voor de klassieke richtlijn.

Artikel 18: dit nieuwe artikel, dat ten aanzien van concessieovereenkomsten voor
diensten in overeenstemming is gebracht met artikel 17 van de klassieke richtlijn,
sluit expliciet concessieovereenkomsten voor werken en diensten uit van het
toepassingsgebied van de richtlijn teneinde de juridische situatie te verduidelijken. In
het geval van concessieovereenkomsten voor diensten, betreft dit bovendien een
overname van de jurisprudentie van het Hof van Justitie5.

Artikel 25: dit artikel, betreffende de gunning van opdrachten voor diensten aan een
aanbestedende dienst op basis van een alleenrecht, is in overeenstemming gebracht
met artikel 18 van de klassieke richtlijn, waardoor amendement 38 voor de klassieke
richtlijn gedeeltelijk kon worden overgenomen.

Artikel 28: dit nieuwe artikel, betreffende het voorbehouden van opdrachten aan
werkplaatsen voor gehandicapten, komt overeen met artikel 19 van de klassieke
richtlijn, waardoor amendement 36 voor de klassieke richtlijn gedeeltelijk in deze
richtlijn kon worden overgenomen.

Artikel 37: dit artikel is in overeenstemming gebracht met artikel 25 van de klassieke
richtlijn om te verduidelijken dat de lidstaten de aanbesteders 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.

                                                
5 Arrest van 7 december 2000 in zaak C-324/98, “Telaustria”, Jurispr. 2000, blz. I-10745.
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Artikel 41, lid 1: in deze bepaling, betreffende de bekendmaking van periodieke
indicatieve aankondigingen die niet als oproep tot mededinging dienen, zijn de
bepalingen van artikel 40 van het oorspronkelijke voorstel overgenomen. Dit lid is
mutatis mutandis in overeenstemming gebracht met de bepalingen van artikel 35,
lid 1, van de klassieke richtlijn. Hierbij zijn twee inhoudelijke wijzigingen
aangebracht. De eerste betreft de mogelijkheid een periodieke indicatieve
aankondiging te publiceren via het kopersprofiel van de aanbesteder. Deze
mogelijkheid is aangevuld met de verplichting “een kennisgeving toe (te zenden)
waarin de bekendmaking van de periodieke indicatieve aankondiging in het
kopersprofiel wordt meegedeeld”; de informatie die deze aankondiging moet
bevatten is vermeld in bijlage XV B. Deze wijziging versterkt de rol van
elektronische middelen bij overheidsopdrachten 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 aanbesteder gebruikmaakt
van de mogelijkheid om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen
overeenkomstig artikel 45, lid 4, te bekorten. Hoewel deze oplossing een stap terug
betekent ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel, dat voorzag in verplichte
periodieke indicatieve aankondigingen, heeft de Commissie haar toch aanvaard
omdat de lidstaten op basis hiervan overeenstemming hebben bereikt.

Artikel 42: afgezien van de invoeging van het nieuwe lid 2 in verband met de
invoering van dynamische aankoopsystemen, is dit artikel niet gewijzigd. In dit
artikel zijn de bepalingen van artikel 35, lid 3, van de klassieke richtlijn mutatis
mutandis overgenomen.

Artikel 43, lid 1: deze bepaling, betreffende aankondigingen van geplaatste
opdrachten, is in overeenstemming gebracht met de bepalingen van artikel 35, lid 4,
eerste, tweede en derde alinea, van de klassieke richtlijn, waarbij de langere termijn
(twee maanden in plaats van 48 dagen) echter is behouden. Hiermee is het recht dat
van toepassing is op raamovereenkomsten en op opdrachten die op deze
overeenkomsten zijn gebaseerd, verduidelijkt. Bovendien is de in de klassieke
richtlijn opgenomen flexibiliteit (de mogelijkheid om de aankondigingen van op
basis van een dynamisch aankoopsysteem geplaatste opdrachten per kwartaal te
bundelen) overgenomen.

Artikel 44: dit artikel, betreffende de opmaak en de wijze van bekendmaking van
aankondigingen, is in overeenstemming gebracht met de bepalingen van de
artikelen 36 en 37 van de klassieke richtlijn. Deze wijziging leidt met name tot een
betere precisering van de toepasselijke talenregeling, terwijl tegelijkertijd de
bestaande flexibiliteit behouden blijft (zoals het ontbreken van een nauwkeurige
grens voor het aantal woorden per aankondiging).

Artikel 45: de bepalingen van de leden 1, 6 en 9 zijn mutatis mutandis in
overeenstemming gebracht met de overeenkomstige bepalingen van artikel 38 van de
klassieke richtlijn.
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Artikel 47: de leden 1 tot en met 4 zijn mutatis mutandis in overeenstemming
gebracht met de soortgelijke bepalingen van artikel 40, leden 1 tot en met 5, van de
klassieke richtlijn, waarbij met name de nieuwe leden 2 en 3 zijn toegevoegd, waarin
de regels zijn vastgesteld die van toepassing zijn wanneer het bestek of de
aanvullende stukken niet bij de aanbesteder, maar bij een andere instantie moeten
worden aangevraagd. Bovendien zijn de bepalingen van lid 4, onder e) en f), en die
van lid 5, onder i), aangepast aan de wijzigingen in artikel 55, lid 2, betreffende de
wijze waarop de weging of, in voorkomend geval de volgorde van belang, moeten
worden aangegeven.

Artikel 50, lid 1: in navolging van de overeenkomstige bepaling van de klassieke
richtlijn (artikel 43) is in de laatste alinea van dit lid de verplichting opgenomen dat
de aanbesteders het verloop van de langs elektronische weg gevoerde
gunningsprocedures moeten documenteren, om de transparantie van dergelijke
procedures te vergroten.

Artikel 70: in dit artikel, betreffende de wijzigingen die volgens de
comitologieprocedure kunnen worden aangebracht, is artikel 67 van het
oorspronkelijke voorstel gedeeltelijk herschreven. Bovendien is dit artikel mutatis
mutandis in overeenstemming gebracht met de bepalingen van artikel 79 van de
klassieke richtlijn. Opgemerkt zij dat alleen de letters e) tot en met h) nieuw zijn ten
opzichte van de bestaande wetgeving; verder betreft het slechts aanpassingen of
wijzigingen van deze wetgeving. De nieuwe letters 3 f), g) en h) houden verband met
de noodzaak de nieuwe bijlagen te kunnen aanpassen, terwijl de letter e) verband
houdt met het gebruik van de CPV.

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.



20

BIJLAGEN

Verklaringen in de notulen van de Raad van 30 september 2002

Verklaring van de Commissie betreffende financiële diensten:

De Commissie is van oordeel dat richtlijnen betreffende overheidsopdrachten onderworpen
zijn aan de verplichtingen die voor de Gemeenschap 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 26 (in het Gemeenschappelijk
standpunt overweging 35 geworden) en artikel 24, onder c) niet zo kunnen worden uitgelegd
dat, onder andere, overheidsopdrachten betreffende leningen van aanbesteders, in het
bijzonder lokale overheden, uitgesloten zouden zijn, met uitzondering van leningen voor “de
uitgifte, 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 waarde onder de drempels ligt, in elk geval de bepalingen en
beginselen van het Verdrag nageleefd dienen te worden. Overeenkomstig de rechtspraak van
het Hof impliceert dit met name een verplichting tot doorzichtigheid die erin bestaat dat
voldoende openbaarheid gewaarborgd wordt, opdat opdrachten voor de concurrentie kunnen
worden opengesteld.
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