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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie voor een aanbestedingsrichtlijn is van centrale betekenis binnen 
de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2010)2020).
Overheidsopdrachten zijn een van de te gebruiken marktinstrumenten om de doelstellingen van 
Europa 2020 te bereiken, door de voorwaarden voor bedrijven die willen innoveren, te 
verbeteren en door een ruimer gebruik van groene overheidsopdrachten te stimuleren en zo de 
overgang naar een zuinige en koolstofarme economie te ondersteunen. In de Europa 2020-
strategie wordt tegelijkertijd beklemtoond dat het beleid inzake overheidsopdrachten voor een zo 
efficiënt mogelijke besteding van middelen moet zorgen en dat de markten voor 
overheidsopdrachten overal in de EU open moeten worden gehouden (met name in financiële 
crisistijden).

Overheidsopdrachten vormen een essentieel, op de behoeften van de samenleving afgestemd 
marktinstrument dat naast andere doelstellingen een rol kan spelen bij het bevorderen van 
duurzame werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en de bedrijfsinnovatie, met name in kmo's, 
het stimuleren van de sociale integratie en het aan werk helpen van kwetsbare en benadeelde 
maatschappelijke groepen, en zo in belangrijke mate kan bijdragen aan de verwezenlijking van 
de EU 2020-doelen. Overheidsopdrachten kunnen ook een belangrijke rol vervullen bij de 
bevordering van een Europees sociaal model dat gestoeld is op hoogwaardige banen, gelijke 
kansen, non-discriminatie en sociale integratie.

Bij de actualisering van de richtlijnen inzake de gunning van overheidsopdrachten moet een goed 
evenwicht worden gevonden tussen enerzijds de vereenvoudiging van de regels en anderzijds 
degelijke, doeltreffende procedures die berusten op gunningscriteria waarin innovatie en 
duurzaamheid centraal staan, terwijl ook moet worden gezorgd voor een hogere participatiegraad 
van kmo's er meer gunning van opdrachten langs elektronische weg.

Het potentieel van openbare aanbestedingen binnen de interne markt moet ten volle worden 
benut om duurzame groei, een hoog werkgelegenheidsniveau en sociale integratie te bevorderen.
Als de regels voor openbare aanbestedingen met succes worden herzien en toegepast, zou dat de 
investeringen in de reële economie een sterke impuls geven om zo de economische crisis in 
Europa te boven te komen.

De rapporteur voor advies verwelkomt het voorstel van de Commissie, waarin een aantal 
interessante nieuwe ideeën en beginselen worden gepresenteerd. Het wetgevingsvoorstel moet 
leiden tot eenvoudiger en flexibeler procedures voor de aanbestedende diensten en moet de 
toegang van ondernemingen, met name uit het midden- en kleinbedrijf, tot overheidsopdrachten 
vergemakkelijken.

Aangezien het hier om overheidsgeld gaat, mag het niet worden besteed voor doelstellingen op 
de korte termijn, maar moet het juist worden beschouwd als een maatschappelijke investering 
voor de lange termijn. In dat opzicht staan de autoriteiten dus extra onder druk.

Overheidsopdrachten, mits effectief ingezet, kunnen werkelijk tot bevordering van hoogwaardige 
banen, gelijkheid, ontwikkeling van vaardigheden en stimulering van het milieubeleid leiden, en 
prikkels voor onderzoek en innovatie leveren. Daarom moeten de kosten voor ondernemingen 
die inschrijven op een overheidsaanbesteding, worden geminimaliseerd, zodat zij beter kunnen 
concurreren en er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd.

AMENDEMENTEN
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De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
14, artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 
114 alsmede protocol 26,

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om te waarborgen dat 
overheidsopdrachten die gegund worden 
door diensten die werkzaam zijn in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten, voor mededinging 
worden opengesteld, moeten voor 
opdrachten boven een bepaalde waarde 
procedures voor coördinatie van de 
aanbestedingen worden opgesteld. Deze 
coördinatie is noodzakelijk om de 
uitwerking te verzekeren van de beginselen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name het vrije 
verkeer van goederen, de vrijheid van 
vestiging en het vrij verlenen van diensten, 
alsmede de daarvan afgeleide beginselen, 
zoals gelijke behandeling, het 
discriminatieverbod, wederzijdse 
erkenning, evenredigheid en transparantie. 
Gezien de aard van de sectoren waarop 
deze coördinatie betrekking heeft, moet zij, 
zonder aan de genoemde beginselen 
afbreuk te doen, een kader voor loyale 
handelspraktijken scheppen en ruimte laten 
voor de grootst mogelijke soepelheid.

(2) Om te waarborgen dat 
overheidsopdrachten die gegund worden 
door diensten die werkzaam zijn in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten, voor mededinging 
worden opengesteld, moeten voor 
opdrachten boven een bepaalde waarde 
procedures voor coördinatie van de 
aanbestedingen worden opgesteld. Deze 
coördinatie is noodzakelijk om de 
uitwerking te verzekeren van de beginselen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name het vrije 
verkeer van goederen, de vrijheid van 
vestiging en het vrij verlenen van diensten, 
alsmede de daarvan afgeleide beginselen, 
zoals gelijke behandeling, het 
discriminatieverbod, wederzijdse 
erkenning, evenredigheid en transparantie. 
Gezien de aard van de sectoren waarop 
deze coördinatie betrekking heeft, moet zij, 
zonder aan de genoemde beginselen 
afbreuk te doen, een kader voor loyale 
handelspraktijken scheppen en ruimte laten 
voor de grootst mogelijke soepelheid. De 
aanbestedingsregels moeten voldoen aan 
de bevoegdheidsverdeling als bepaald in 



AD\914919NL.doc 5/37 PE491.136v05-00

NL

artikel 14 VWEU en protocol nr. 26. De 
toepassing van deze regels dient geen 
afbreuk te doen aan de vrijheid van de 
publieke instanties om te bepalen hoe zij 
hun taken van openbaar belang 
verrichten.

Motivering

Aanpassing aan de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie een belangrijke rol 
en zijn een van de marktinstrumenten die 
kunnen worden ingezet om een slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken 
en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het 
oog daarop moeten de bestaande 
aanbestedingsregels die zijn vastgesteld 
krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, worden herzien en 
gemoderniseerd om de efficiëntie van de 
overheidsbestedingen te verhogen, in het 
bijzonder door de deelneming van kleine 
en middelgrote ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te bevorderen, en om 
aanbesteders in staat te stellen 
overheidsopdrachten beter te gebruiken 
ter ondersteuning van 
gemeenschappelijke maatschappelijke 
doelen. Er is ook behoefte aan 
verduidelijking van de basisbegrippen en -

(4) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie een belangrijke rol 
en zijn een van de marktinstrumenten die 
kunnen worden ingezet om een slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken 
en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het 
oog daarop moeten de bestaande 
aanbestedingsregels die zijn vastgesteld 
krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 houdende coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, worden herzien en 
gemoderniseerd om aanbesteders in staat 
te stellen overheidsopdrachten beter te 
gebruiken ter ondersteuning van 
duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid 
en andere gemeenschappelijke 
maatschappelijke doelen, en zo nieuwe 
duurzame banen te scheppen en de 
efficiëntie van de overheidsbestedingen te 
verhogen, en daarbij een optimale kosten-
batenverhouding te verzekeren en in het 
bijzonder de deelneming van kleine en 
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concepten om de rechtszekerheid te 
verhogen en om rekening te houden met 
een aantal aspecten van de desbetreffende 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie.

middelgrote ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te bevorderen. Er is 
ook behoefte aan een vereenvoudiging 
van de EU-voorschriften voor 
overheidsopdrachten, in het bijzonder ten 
aanzien van de methode die gebruikt moet 
worden om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken 
die zouden moeten worden opgenomen in 
het beleid inzake overheidsopdrachten en
aan verduidelijking van de basisbegrippen 
en -concepten om de rechtszekerheid te 
verhogen en om rekening te houden met 
een aantal aspecten van de desbetreffende 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig artikel 11 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming worden geïntegreerd in 
de omschrijving en uitvoering van het 
beleid en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling. In deze 
richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
kunnen bijdragen, met de verzekering dat 
zij voor hun opdrachten tegelijk de beste 
prijs-kwaliteitverhouding kunnen 
verkrijgen.

(5) Overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 
11 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming en sociale 
overwegingen worden geïntegreerd in de 
omschrijving en uitvoering van het beleid 
en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling. In deze 
richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
kunnen bijdragen, en hoe zij hun 
discretionaire bevoegdheid kunnen 
aanwenden om technische specificaties en 
gunningcriteria vast te stellen die gericht 
zijn op een overschakeling naar duurzame 
overheidsopdrachten, met de verzekering 
dat deze criteria verband houden met het 
voorwerp van de opdracht en dat zij voor 
hun opdrachten de beste prijs-
kwaliteitverhouding verkrijgen.
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Motivering

De sociale overwegingen komen in het Commissievoorstel onvoldoende aan bod.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Deze richtlijn mag lidstaten niet 
verhinderen te voldoen aan IAO-Verdrag 
nr. 94 inzake arbeidsclausules in 
overheidsopdrachten en moedigt de 
opname van arbeidsclausules in openbare 
aanbestedingen aan.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Krachtens artikel 14 VWEU, in 
combinatie met protocol 26 bij dat 
Verdrag, beschikken de nationale, 
regionale en lokale overheden bij hun 
besluiten over het aanbesteden van 
diensten van algemeen belang over een 
ruime discretionaire bevoegdheid.

Motivering

Deze bepaling is belangrijk om besluitvormers van de overheid niet enkel op basis van de 
prijsdruk tot privatisering te dwingen. In eerste instantie omdat de 
prijsonderbiedingsconcurrentie vaak leidt tot druk op de bezoldiging van de werknemers.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In alle fasen van de 
aanbestedingsprocedure moeten de 
internationale arbeidsnormen en de IAO-
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verdragen en -aanbevelingen worden 
nageleefd.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij Besluit 94/800/EG van de Raad 
van 22 december 1994 betreffende de 
sluiting, namens de Europese 
Gemeenschap voor wat betreft de onder 
haar bevoegdheid vallende 
aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het 
kader van de Uruguay-Ronde (1986-
1994)25 voortvloeiende overeenkomsten is 
met name de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten van de 
Wereldhandelsorganisatie, hierna de 
"overeenkomst" genoemd, goedgekeurd. 
De overeenkomst beoogt de invoering van 
een multilateraal kader van evenwichtige 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot overheidsopdrachten met het oog op de 
liberalisering en de expansie van de 
wereldhandel. Voor opdrachten die onder 
de overeenkomst vallen, alsmede onder 
andere toepasselijke internationale 
overeenkomsten waardoor de Unie 
gebonden is, voldoen de aanbestedende 
diensten aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze overeenkomsten door deze 
richtlijn toe te passen op ondernemingen 
van de derde landen die ondertekenende 
partij bij de overeenkomsten zijn.

(14) Bij Besluit 94/800/EG van de Raad 
van 22 december 1994 betreffende de 
sluiting, namens de Europese 
Gemeenschap voor wat betreft de onder 
haar bevoegdheid vallende 
aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het 
kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) 
voortvloeiende overeenkomsten is met 
name de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten van de 
Wereldhandelsorganisatie, hierna de 
"overeenkomst" genoemd, goedgekeurd. 
De overeenkomst beoogt de invoering van 
een multilateraal kader van evenwichtige 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot overheidsopdrachten en de lidstaten 
moeten zich inzetten om de gelijkheid 
tussen ondernemingen uit de Unie en 
ondernemingen uit derde landen op de 
interne markt te vergroten, met als doel de 
integratie van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te bevorderen en 
de werkgelegenheid en innovatie in de EU 
te stimuleren. Voor opdrachten die onder 
de overeenkomst vallen, alsmede onder 
andere toepasselijke internationale 
overeenkomsten waardoor de Unie 
gebonden is, voldoen de aanbestedende 
diensten aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze verschillende overeenkomsten 
door deze richtlijn toe te passen op 
ondernemingen van de derde landen die 
ondertekenende partij bij de 
overeenkomsten zijn.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie. 
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Daarom moet een specifieke 
regeling worden ingevoerd voor 
opdrachten voor deze diensten, met een 
hogere drempel van 1 000 000 euro. Wat 
met name aanbestedingen in deze sectoren 
betreft, zullen aanbieders uit andere 
lidstaten, tenzij concrete aanwijzingen van 
het tegendeel bestaan, zoals financiering 
van grensoverschrijdende projecten door 
de Unie, over het algemeen weinig 
belangstelling hebben voor diensten aan 
personen met een waarde onder deze 
drempel. Opdrachten voor diensten aan 
personen die deze drempel overschrijden, 
moeten over heel de Unie transparant 
verlopen. Wegens het belang van de 
culturele context en het gevoelige karakter 
van deze diensten moeten de lidstaten een 
grote vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie. Lidstaten en/of 

(17) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie. 
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Met het oog op een hogere 
kwaliteit van die diensten moet in 
opdrachten een specifieke regeling worden 
ingevoerd, met een hogere drempel van 
1 000 000 euro. Wat met name 
aanbestedingen in deze sectoren betreft, 
zullen aanbieders uit andere lidstaten, 
tenzij concrete aanwijzingen van het 
tegendeel bestaan, zoals financiering van 
grensoverschrijdende projecten door de 
Unie, over het algemeen weinig 
belangstelling hebben voor diensten aan 
personen met een waarde onder deze 
drempel. Opdrachten voor diensten aan 
personen die deze drempel overschrijden, 
moeten over heel de Unie transparant 
verlopen. Wegens het belang van de 
culturele context en het gevoelige karakter 
van deze diensten moeten de lidstaten een 
grote vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. De essentiële 
rol en de grote vrijheid van nationale, 
regionale en lokale overheden bij het 
verlenen, aanbesteden en organiseren van 
diensten van algemeen belang stemt ook 
overeen met protocol 26 inzake diensten 
van algemeen belang, artikel 14 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en artikel 36 van het
Handvest van de grondrechten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
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aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie. Lidstaten en/of
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen de 
bekendmaking van opdrachten in 
aanzienlijke mate vereenvoudigen en de 
efficiëntie en transparantie van 
aanbestedingsprocedures verbeteren. Dit 
zou de standaardvorm moeten worden voor 
mededeling en uitwisseling van informatie 
in aanbestedingsprocedures. Door het 
gebruik van elektronische middelen wordt 
ook tijd bespaard. Bijgevolg dienen bij 
gebruik van elektronische middelen de 
minimumtermijnen te worden verkort, op 
voorwaarde echter dat deze verenigbaar 
zijn met de specifieke 
verzendingsmethoden die in de Unie 
worden toegepast. Bovendien kunnen 

(27) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen de 
bekendmaking van opdrachten in 
aanzienlijke mate vereenvoudigen en de 
efficiëntie en transparantie van 
aanbestedingsprocedures verbeteren. Het is 
noodzakelijk dat dit de standaardvorm 
wordt voor mededeling en uitwisseling van 
informatie in aanbestedingsprocedures. 
Door het gebruik van elektronische 
middelen wordt ook tijd bespaard. 
Bijgevolg dienen bij gebruik van 
elektronische middelen de 
minimumtermijnen te worden verkort, op 
voorwaarde echter dat deze verenigbaar 
zijn met de specifieke 
verzendingsmethoden die in de Unie 
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elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen met passende 
functionaliteiten de aanbestedende diensten 
helpen fouten die zich tijdens de 
aanbestedingsprocedure voordoen, te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren. 

worden toegepast. Bovendien kunnen 
elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen met passende 
functionaliteiten de aanbestedende diensten 
helpen fouten die zich tijdens de 
aanbestedingsprocedure voordoen, te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren. 

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Daarnaast worden voortdurend nieuwe 
elektronische aankooptechnieken 
ontwikkeld, zoals elektronische catalogi. 
Zij dragen bij tot meer concurrentie en 
gestroomlijnde overheidsaankopen, in het 
bijzonder door besparingen in tijd en geld. 
Er moeten echter een aantal regels worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het 
gebruik hiervan voldoet aan de 
voorschriften van de richtlijn en de 
beginselen van gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie. In het 
bijzonder wanneer opnieuw tot 
concurrentie is opgeroepen door middel 
van een raamovereenkomst of wanneer een 
dynamisch aankoopsysteem wordt gebruikt 
en er voldoende waarborgen worden 
geboden wat betreft traceerbaarheid, 
gelijke behandeling en voorspelbaarheid, 
moeten aanbestedende diensten 
inschrijvingen met betrekking tot 
specifieke aankopen kunnen openstellen op 
basis van eerder ingezonden elektronische 
catalogi. Overeenkomstig de voorschriften 
inzake elektronische 
communicatiemiddelen moeten 
aanbestedende diensten vermijden 
ongerechtvaardigde belemmeringen op te 
werpen voor de toegang van ondernemers 
tot aanbestedingsprocedures die 
inschrijvingen in de vorm van 
elektronische catalogi vereisen en die de 
naleving van de algemene beginselen van 
non-discriminatie en gelijke behandeling 

(31) Daarnaast worden voortdurend nieuwe 
elektronische aankooptechnieken 
ontwikkeld, zoals elektronische catalogi. 
Zij dragen bij tot meer concurrentie en 
gestroomlijnde overheidsaankopen, in het 
bijzonder door besparingen in tijd en geld. 
Er moeten echter een aantal regels worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het 
gebruik hiervan voldoet aan de 
voorschriften van de richtlijn en de 
beginselen van gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie. In het 
bijzonder wanneer opnieuw tot 
concurrentie is opgeroepen door middel 
van een raamovereenkomst of wanneer een 
dynamisch aankoopsysteem wordt gebruikt 
en er voldoende sociale waarborgen 
worden geboden wat betreft 
toegankelijkheid, traceerbaarheid, gelijke 
behandeling en voorspelbaarheid, moeten 
aanbestedende diensten inschrijvingen met 
betrekking tot specifieke aankopen kunnen 
openstellen op basis van eerder ingezonden 
elektronische catalogi. Overeenkomstig de 
voorschriften inzake elektronische 
communicatiemiddelen moeten 
aanbestedende diensten vermijden 
ongerechtvaardigde belemmeringen op te 
werpen voor de toegang van ondernemers 
tot aanbestedingsprocedures die 
inschrijvingen in de vorm van 
elektronische catalogi vereisen en die de 
naleving van de algemene beginselen van 
non-discriminatie en gelijke behandeling 
waarborgen.
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waarborgen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De technische specificaties die door 
de aanbestedende diensten worden 
opgesteld, moeten ervoor zorgen dat 
overheidsopdrachten voor mededinging 
voor mededinging worden opengesteld. 
Daarom moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen waarin de 
diversiteit van technische oplossingen tot 
uiting komt, zodat er een voldoende hoog 
niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg 
moeten de technische specificaties op 
zodanige wijze worden opgesteld dat een 
kunstmatige beperking van de 
concurrentie wordt vermeden door het 
invoeren van voorschriften die een 
specifieke ondernemer bevoordelen, 
wanneer deze voorschriften geënt zijn op 
de basiskenmerken van leveringen, 
diensten of werken zoals deze gewoonlijk 
door de betrokken ondernemer worden 
aangeboden. Door de technische 
specificaties op te stellen in termen van 
functionele prestaties en eisen kan in het 
algemeen aan deze doelstelling worden 
voldaan en wordt innovatie in de hand 
gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese 
norm, of bij gebreke daarvan naar een 
nationale norm, moeten inschrijvingen op 
basis van andere gelijkwaardige 
oplossingen die voldoen aan de 
voorschriften van de aanbestedende 
diensten en die qua veiligheid 
gelijkwaardig zijn, door de aanbestedende 
diensten in overweging worden genomen. 
Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, 
kunnen inschrijvers verplicht worden 
bewijsmiddelen aan te voeren die door 
derden gecontroleerd zijn; andere passende 
bewijsmiddelen, zoals een technisch 
dossier van de fabrikant, kunnen echter ook 

(35) De technische specificaties die door 
de aanbestedende diensten worden 
opgesteld, moeten ervoor zorgen dat 
overheidsopdrachten voor mededinging 
voor mededinging worden opengesteld. 
Daarom moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen waarin de 
diversiteit van technische oplossingen tot 
uiting komt, zodat er een voldoende hoog 
niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg 
moeten de technische specificaties 
overeenkomstig het transparantiebeginsel, 
het discriminatieverbod en het beginsel 
van gelijke kansen worden opgesteld en 
toegepast om te vermijden dat de 
concurrentie kunstmatig wordt beperkt
door het invoeren van voorschriften die een 
specifieke ondernemer bevoordelen, 
wanneer deze voorschriften geënt zijn op 
de basiskenmerken van leveringen, 
diensten of werken zoals deze gewoonlijk 
door de betrokken ondernemer worden 
aangeboden. Door de technische 
specificaties op te stellen in termen van 
functionele prestaties en eisen kan in het 
algemeen aan deze doelstelling worden 
voldaan en wordt innovatie in de hand 
gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese 
norm, of bij gebreke daarvan naar een 
nationale norm, moeten inschrijvingen op 
basis van andere gelijkwaardige 
oplossingen die voldoen aan de 
voorschriften van de aanbestedende 
diensten en die qua veiligheid 
gelijkwaardig zijn, door de aanbestedende 
diensten in overweging worden genomen. 
Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, 
kunnen inschrijvers verplicht worden 
bewijsmiddelen aan te voeren die door 
derden gecontroleerd zijn; andere passende 



AD\914919NL.doc 13/37 PE491.136v05-00

NL

worden aanvaard wanneer de betrokken 
ondernemer geen toegang heeft tot deze 
certificaten of testverslagen, of deze niet 
binnen de geldende termijnen kan 
verkrijgen. 

bewijsmiddelen, zoals een technisch 
dossier van de fabrikant, kunnen echter ook 
worden aanvaard wanneer de betrokken 
ondernemer geen toegang heeft tot deze 
certificaten of testverslagen, of deze niet 
binnen de geldende termijnen kan 
verkrijgen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Aanbestedende diensten die werken, 
leveringen of diensten met specifieke 
milieu-, sociale of andere kenmerken 
wensen aan te kopen, moeten daarvoor 
kunnen verwijzen naar specifieke keuren, 
zoals het Europese milieukeur, (pluri-
)nationale milieukeuren of andere keuren, 
op voorwaarde dat de voorschriften voor 
de keur verband houden met het voorwerp 
van de opdracht, zoals de beschrijving van 
het product en wijze van aanbieding, 
waaronder verpakkingsvereisten. Voorts is 
het belangrijk dat deze voorschriften 
worden omschreven en vastgesteld op basis 
van objectief controleerbare criteria, met 
gebruik van een procedure waaraan 
belanghebbenden, zoals 
overheidsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, distributeurs en 
milieuorganisaties kunnen deelnemen, en
dat de keur toegankelijk en beschikbaar is 
voor alle betrokken partijen. 

(36) Aanbestedende diensten die werken, 
leveringen of diensten met specifieke 
milieu-, sociale of andere kenmerken 
wensen aan te kopen, moeten daarvoor 
kunnen verwijzen naar specifieke keuren, 
zoals het Europese milieukeur, (pluri-
)nationale milieukeuren of andere keuren, 
op voorwaarde dat de voorschriften voor 
de keur verband houden met het voorwerp 
van de opdracht, zoals de beschrijving van 
het product en wijze van aanbieding, 
waaronder verpakkingsvereisten. Voorts is 
het belangrijk dat deze voorschriften 
worden omschreven en vastgesteld op basis 
van objectief controleerbare criteria, met 
gebruik van een procedure waaraan 
belanghebbenden, zoals 
overheidsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, distributeurs, 
maatschappelijke organisaties en 
milieuorganisaties kunnen deelnemen, en 
dat de keur toegankelijk en beschikbaar is 
voor alle betrokken partijen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de betrokkenheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) op de 
markt van overheidsopdrachten te 

(38) Aanbestedingsprocedures dienen in 
te spelen op de behoeften van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's). 
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bevorderen, dient uitdrukkelijk te worden 
bepaald dat opdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Wanneer een opdracht in 
percelen wordt verdeeld, kunnen 
aanbestedende diensten, bijvoorbeeld om 
de concurrentie te vrijwaren of om de 
continuïteit van de voorziening te 
waarborgen, het aantal percelen waarvoor 
een ondernemer kan inschrijven, 
beperken; zij kunnen ook het aantal 
percelen beperken dat aan één inschrijver 
kan worden gegund.

Aanbestedende diensten dienen gebruik te 
maken van de code voor beste praktijken, 
die richtsnoeren biedt voor het op 
zodanige wijze toepassen van het kader 
voor overheidsopdrachten dat dit de 
deelname van kmo's bevordert. Om de 
betrokkenheid van de kmo's op de markt 
van overheidsopdrachten te bevorderen, 
dienen de aanbestedende diensten in het 
bijzonder aandacht te geven aan het 
verdelen van opdrachten in homogene of 
heterogene percelen en te zorgen voor 
transparantie bij de toegang tot informatie 
over de redenen waarom zij daarvoor al 
dan niet gekozen hebben.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De lidstaten moeten maatregelen 
introduceren ter bevordering van de 
toegang van kmo's tot 
overheidsopdrachten, met name door 
betere voorlichting en advisering inzake 
het inschrijvingsproces en de nieuwe 
mogelijkheden die het gemoderniseerde 
EU-wetgevingskader biedt, de uitwisseling 
van goede praktijken en het organiseren 
van trainingen en evenementen waaraan 
aanbestedende overheidsdiensten en 
kmo's deelnemen. 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Overheidsopdrachten mogen niet 
worden gegund aan ondernemers die 
hebben deelgenomen aan een criminele 
organisatie of die zich schuldig hebben 
gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele 
van de financiële belangen van de Unie of 

(40) Overheidsopdrachten mogen niet 
worden gegund aan ondernemers die 
hebben deelgenomen aan een criminele 
organisatie of die zich schuldig hebben 
gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele 
van de financiële belangen van de Unie of 
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het witwassen van geld. Niet-betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
moet eveneens worden bestraft met 
verplichte uitsluiting op het niveau van de 
Unie. Aangezien het mogelijk is dat 
aanbestedende entiteiten, die geen 
aanbestedende diensten zijn, geen toegang 
hebben tot onweerlegbaar bewijsmateriaal 
ter zake, moet hun de keuze worden 
gelaten de uitsluitingscriteria van Richtlijn 
[2004/18] al dan niet toe te passen. De 
verplichting tot toepassing van artikel 55, 
leden 1 et 2, van Richtlijn [2004/18] moet 
derhalve worden beperkt tot aanbestedende 
entiteiten die aanbestedende diensten zijn. 
Voorts moet aan aanbestedende diensten de 
mogelijkheid worden gelaten gegadigden
of inschrijvers uit te sluiten wegens 
schending van milieu- of sociale 
verplichtingen, inclusief regels over 
toegankelijkheid voor gehandicapte 
personen of andere vormen van ernstige 
beroepsfouten zoals schendingen van 
mededingingsregels of intellectuele-
eigendomsrechten.

het witwassen van geld. Niet-betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
moet eveneens worden bestraft met 
verplichte uitsluiting op het niveau van de 
Unie. Aangezien het mogelijk is dat 
aanbestedende entiteiten, die geen 
aanbestedende diensten zijn, geen toegang 
hebben tot onweerlegbaar bewijsmateriaal 
ter zake, moet hun de keuze worden 
gelaten de uitsluitingscriteria van Richtlijn 
[2004/18] al dan niet toe te passen. De 
verplichting tot toepassing van artikel 55, 
leden 1 et 2, van Richtlijn [2004/18] moet 
derhalve worden beperkt tot aanbestedende 
entiteiten die aanbestedende diensten zijn. 
Voorts moet aan aanbestedende diensten de 
mogelijkheid worden gelaten gegadigden 
of inschrijvers uit te sluiten wegens 
schending van milieu-, arbeids- of sociale 
verplichtingen, inclusief regels over 
arbeidsomstandigheden, collectieve 
overeenkomsten en toegankelijkheid voor 
gehandicapte personen en voorschriften 
inzake de gezondheid en veiligheid op het 
werk, of andere vormen van ernstige 
beroepsfouten zoals schendingen van 
mededingingsregels of intellectuele-
eigendomsrechten.

Motivering

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the current 
directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 2004/18/EC: The 
laws, regulations and collective agreements, at both national and Community level, which are in 
force in the areas of employment conditions and safety at work apply during performance of a 
public contract, providing that such rules, and their application, comply with Community law....
If national law contains provisions to this effect, non-compliance with those obligations may be 
considered to be grave misconduct or an offence concerning the professional conduct of the 
economic operator concerned, liable to lead to the exclusion of that economic operator from the 
procedure for the award of a public contract.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
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die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, ook wanneer de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften. 
Derhalve moeten aanbestedende diensten 
als gunningscriteria de "economisch meest 
voordelige inschrijving" of de "laagste 
prijs" kunnen toepassen, waarbij het hun
in het laatste geval vrij staat passende 
kwaliteitsnormen vast te stellen door 
gebruik te maken van technische 
specificaties of voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht.

die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, en moeten 
tegelijkertijd waarborgen dat de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften 
en die factoren inhouden die verband 
houden met de criteria voor een sociaal 
duurzaam productieproces en fatsoenlijke 
banen. Derhalve moeten aanbestedende 
diensten als gunningscriteria de 
"economisch meest voordelige 
inschrijving" of de "laagste prijs" kunnen 
toepassen, waarbij zij in het laatste geval 
dienen te verwijzen naar passende 
kwaliteitsnormen door gebruik te maken 
van technische specificaties of 
voorwaarden voor de uitvoering van de 
opdracht.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Het is van belang te onderstrepen 
dat de beginselen van gelijke behandeling 
en non-discriminatie van 
marktdeelnemers, zonder schade te 
berokkenen aan de vrije mededinging, 
van cruciaal belang zijn voor het 
voorkomen van corruptie en in het 
bijzonder omkoping.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Wanneer aanbestedende diensten (44) Wanneer aanbestedende diensten 
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besluiten de opdracht aan de economisch 
meest voordelige inschrijving te gunnen, 
moeten zij bepalen op basis van welke 
gunningscriteria zij inschrijvingen zullen 
beoordelen om uit te maken welke 
inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt. Bij de 
vaststelling van deze criteria wordt 
rekening gehouden met het voorwerp van 
de opdracht, aangezien het prestatieniveau 
van iedere inschrijving aan de hand hiervan 
kan worden beoordeeld in verhouding tot 
het voorwerp van de opdracht, zoals 
omschreven in de technische specificaties, 
en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere 
inschrijving kan worden ingeschat. De 
gekozen gunningscriteria mogen de 
aanbestedende dienst bovendien geen 
onbeperkte vrijheid verlenen en moeten 
ervoor zorgen dat daadwerkelijke 
mededinging mogelijk blijft, en moeten 
dus vergezeld gaan van voorschriften op 
basis waarvan de door de inschrijvers 
verstrekte informatie daadwerkelijk kan 
worden gecontroleerd.

besluiten de opdracht aan de economisch 
meest voordelige inschrijving te gunnen, 
moeten zij bepalen op basis van welke 
gunningscriteria zij inschrijvingen zullen 
beoordelen om uit te maken welke 
inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt en vanuit 
economisch en sociaal oogpunt duurzaam 
is. Bij de vaststelling van deze criteria 
wordt rekening gehouden met het 
voorwerp van de opdracht, aangezien het 
prestatieniveau van iedere inschrijving aan 
de hand hiervan kan worden beoordeeld in 
verhouding tot het voorwerp van de 
opdracht, zoals omschreven in de 
technische specificaties, en de prijs-
kwaliteitverhouding van iedere inschrijving 
kan worden ingeschat. De gekozen 
gunningscriteria mogen de aanbestedende 
dienst bovendien geen onbeperkte vrijheid 
verlenen en moeten ervoor zorgen dat 
daadwerkelijke mededinging mogelijk 
blijft, en moeten dus vergezeld gaan van 
voorschriften op basis waarvan de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan worden 

(50) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan worden 
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verwezen naar de verplichting om voor de 
uitvoering van de opdracht langdurig 
werkzoekenden aan te werven of in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien, om de voorschriften 
van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 
acht te nemen zelfs indien deze verdragen 
niet in het nationale recht zijn omgezet, en 
om een groter dan het bij de nationale 
wetgeving voorgeschreven aantal 
achtergestelde personen aan te werven.

verwezen naar de verplichting om voor de 
uitvoering van de opdracht langdurig 
werkzoekenden, werkloze jongeren of 
gehandicapten aan te werven of in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien, om de voorschriften 
van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 
acht te nemen zelfs indien deze verdragen 
niet in het nationale recht zijn omgezet, en 
om een groter dan het bij de nationale 
wetgeving voorgeschreven aantal 
achtergestelde personen aan te werven.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Overeenkomstig de beginselen van 
gelijke behandeling en transparantie mag 
de begunstigde inschrijver niet door een 
andere ondernemer worden vervangen 
zonder de opdracht opnieuw voor 
concurrentie open te stellen. Het is echter 
mogelijk dat de begunstigde inschrijver in 
de loop van de uitvoering van de opdracht 
bepaalde structurele veranderingen 
ondergaat, bijvoorbeeld door zuiver interne 
reorganisaties, fusies en overnames of 
insolventie. Dergelijke structurele 
veranderingen hoeven niet automatisch te 
leiden tot nieuwe gunningsprocedures voor 
alle opdrachten die door deze ondernemer 
worden uitgevoerd.

(55) Overeenkomstig de beginselen van 
gelijke behandeling, objectiviteit, 
traceerbaarheid en transparantie mag de 
begunstigde inschrijver niet door een 
andere ondernemer worden vervangen 
zonder de opdracht opnieuw voor 
concurrentie open te stellen. Het is echter 
mogelijk dat de begunstigde inschrijver in 
de loop van de uitvoering van de opdracht 
bepaalde structurele veranderingen 
ondergaat, bijvoorbeeld door zuiver interne 
reorganisaties, fusies en overnames of 
insolventie. Dergelijke structurele 
veranderingen hoeven niet automatisch te 
leiden tot nieuwe gunningsprocedures voor 
alle opdrachten die door deze ondernemer 
worden uitgevoerd.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Niet alle aanbestedende diensten 
kunnen de interne expertise hebben om 
economisch of technisch complexe 

(59) Niet alle aanbestedende diensten 
kunnen de interne expertise hebben om 
economisch of technisch complexe 
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opdrachten af te handelen. In dat verband 
zou aangepaste professionele 
ondersteuning een daadwerkelijke 
aanvulling vormen op activiteiten van 
toezicht en controle. Deze doelstelling kan 
worden bereikt door instrumenten voor 
kennisdeling (kenniscentra) die technische 
bijstand bieden aan aanbestedende 
diensten; voorts kunnen ondernemingen, 
en niet het minst kmo's, administratieve 
bijstand genieten, in het bijzonder wanneer 
zij over de grenzen heen deelnemen aan 
aanbestedingsprocedures.

opdrachten af te handelen. In dat verband 
zou aangepaste professionele 
ondersteuning een daadwerkelijke 
aanvulling vormen op activiteiten van 
toezicht en controle. Deze doelstelling kan 
worden bereikt door instrumenten voor 
kennisdeling (kenniscentra) die technische 
bijstand bieden aan aanbestedende 
diensten; voorts kunnen ondernemingen, 
met name kmo's, administratieve bijstand 
genieten, in het bijzonder wanneer zij over 
de grenzen heen deelnemen aan 
aanbestedingsprocedures.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) Burgers, betrokken 
belanghebbenden, al dan niet 
georganiseerd, en andere personen of 
instanties die geen toegang hebben tot 
beroepsprocedures op grond van Richtlijn 
89/665/EEG, hebben niettemin als 
belastingbetalers een wettig belang bij 
deugdelijke aanbestedingsprocedures. 
Daarom moet hun de mogelijkheid 
worden geboden om mogelijke 
schendingen van deze richtlijn te melden 
aan een bevoegde instantie of structuur.
Om overlapping met bestaande instanties 
of structuren te vermijden, moeten de 
lidstaten kunnen voorzien in de 
mogelijkheid om een beroep te doen op 
algemene toezichthoudende instanties of 
structuren, sectorale en gemeentelijke 
controle-instanties, 
mededingingsautoriteiten, de ombudsman 
of nationale auditinstanties.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder productie, vervoer, 
gebruik en onderhoud, in het bestaan van 
een product, werk of aanbieding van een 
dienst, gaande van de verkrijging van de 
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming en de afhandeling;

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder productie, vervoer, 
installatie, gebruik en onderhoud, in het 
bestaan van een product, werk of 
aanbieding van een dienst, gaande van de 
verkrijging van de grondstof of de 
opwekking van hulpbronnen tot de 
verwijdering, de opruiming en de 
afhandeling;

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de gunning van opdrachten die 
op grond van hun waarde niet binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, moeten de nationale 
aanbestedende diensten de beginselen van 
gelijke behandeling, niet-discriminatie en 
transparantie naleven.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Op basis van een exclusief recht gegunde 

opdrachten voor diensten
Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten voor diensten die worden 
gegund aan een dienst die zelf een 
aanbestedende dienst is in de zin van
artikel 2, lid 1, of aan een vereniging van 
aanbestedende diensten, op basis van een 
exclusief recht dat zij uit hoofde van 
bekendgemaakte wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen genieten, 
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op voorwaarde dat deze bepalingen met 
het Verdrag verenigbaar zijn.

Motivering

Wederopneming van de inhoud van artikel 25 van de huidige Richtlijn 2004/17/EG. Dit artikel is 
belangrijk voor diensten van algemeen economisch belang en sluit overheidscontracten voor 
diensten uit die stoelen op een exclusief recht zoals vastgelegd in een wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling die verenigbaar is met het Verdrag. Het Europees Hof van Justitie 
heeft in zaak C-360/96 deze bepaling toegepast.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 ter
Specifieke regelingen inzake het leveren 

van DAB
Deze richtlijn is niet van toepassing op 
beproefde procedures van de lidstaten die 
gestoeld zijn op de vrije keuze van de 
dienstverlener door de gebruiker (zoals 
vouchersystemen, vrije-keuzemodellen en 
driehoeksverhoudingen) en op het 
beginsel dat alle aanbieders die aan de 
vooraf vastgestelde wettelijke 
voorwaarden kunnen voldoen, ongeacht 
hun rechtsvorm, de mogelijkheid moeten 
krijgen om de betreffende diensten te 
verlenen, mits daarbij de algemene 
beginselen van gelijke behandeling, 
transparantie en non-discriminatie in 
acht worden genomen.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 

(b) ten minste 80% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon die betrekking hebben 
op de opdracht, wordt uitgeoefend voor de 
controlerende aanbestedende dienst of voor 
andere rechtspersonen die door deze 
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gecontroleerd; aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon, met 
uitzondering van bij wet vastgelegde 
vormen van privé-deelneming.

Motivering

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen onderlinge publieke samenwerking en 
publiek-private partnerschappen. In bepaalde lidstaten kan privédeelneming echter bij wet
vastgelegd zijn.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of aan een 
andere rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, 
mits er geen privé-deelneming is in de 
rechtspersoon aan wie de 
overheidsopdracht wordt gegund.

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of entiteiten
of aan een andere rechtspersoon die door 
dezelfde aanbestedende dienst wordt 
gecontroleerd, mits er geen privé-
deelneming is in de rechtspersoon aan wie 
de overheidsopdracht wordt gegund, met 
uitzondering van bij wet vastgelegde 
vormen van privé-deelneming.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst die geen toezicht 
over een rechtspersoon uitoefent in de zin 

Een aanbestedende dienst die geen toezicht 
over een rechtspersoon uitoefent in de zin 
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van lid 1, kan niettemin zonder de 
bepalingen van deze richtlijn toe te passen
een opdracht gunnen aan een rechtspersoon 
die hij gezamenlijk met andere 
aanbestedende diensten controleert, 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

van lid 1, kan niettemin buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn een 
opdracht gunnen aan een rechtspersoon die 
hij gezamenlijk met andere aanbestedende 
diensten controleert, wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon die betrekking hebben 
op de opdracht, wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon, met 
uitzondering van bij wet vastgelegde 
vormen van privé-deelneming.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten behalen op de open markt niet 
meer dan 10% van de omzet uit de 
activiteiten die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

(c) de deelnemende overheidsinstanties
behalen op de open markt niet meer dan 
20% van de omzet uit de activiteiten die 
onder het contract vallen;
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Motivering

Deze verduidelijking is nodig om juridische geschillen te voorkomen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) in geen van de betrokken 
aanbestedende diensten is sprake van 
privé-deelneming.

(e) de taak wordt uitsluitend verricht door
de betrokken overheidsinstanties, zonder 
deelneming van een particuliere partij, 
met uitzondering van de aanbestedende 
diensten die aan de samenwerking 
deelnemen als publiekrechtelijke 
instelling in de zin van artikel 2, punt 4.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privé-deelneming 
plaatsvindt, met als gevolg dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures.

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privé-deelneming 
plaatsvindt, met als gevolg dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures, tenzij de 
privé-deelneming bij wet is vastgelegd 
en/of ten tijde van de initiële aanbesteding 
niet kon worden voorzien.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bescherming van de intellectuele 
eigendom van de inschrijvers wordt 
gewaarborgd.
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor opdrachten voor diensten en werken 
alsmede voor opdrachten voor leveringen 
die bijkomende diensten of plaatsings- en 
installatiewerkzaamheden inhouden, kan 
van rechtspersonen echter worden verlangd 
dat zij in de inschrijving of in de aanvraag 
tot deelneming de namen en
desbetreffende beroepskwalificaties 
vermelden van de personen die met de 
uitvoering van de opdracht worden belast.

Voor opdrachten voor diensten en werken 
alsmede voor opdrachten voor leveringen 
die bijkomende diensten of plaatsings- en 
installatiewerkzaamheden inhouden, kan 
van rechtspersonen echter worden verlangd 
dat zij in de inschrijving of in de aanvraag 
tot deelneming de desbetreffende 
beroepskwalificaties vermelden van de 
personen die met de uitvoering van de 
opdracht worden belast.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Combinaties van ondernemers kunnen 
inschrijvingen indienen of zich als 
gegadigde opgeven. Aanbestedende 
diensten stellen voor deelneming van 
dergelijke combinaties aan 
aanbestedingsprocedures geen specifieke 
voorwaarden die niet aan individuele 
gegadigden worden opgelegd. Voor de 
indiening van een inschrijving of een 
aanvraag tot deelneming kunnen 
aanbestedende diensten van deze 
combinaties van ondernemers niet eisen dat 
zij een bepaalde rechtsvorm aannemen.

Combinaties van ondernemers kunnen 
inschrijvingen indienen of zich als 
gegadigde opgeven. Een combinatie van 
marktdeelnemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's), kan 
de vorm aannemen van een consortium 
van ondernemingen. Aanbestedende 
diensten stellen voor deelneming van 
dergelijke combinaties aan 
aanbestedingsprocedures geen bijkomende 
of andere specifieke voorwaarden dan die 
welke aan individuele gegadigden worden 
opgelegd. Voor de indiening van een 
inschrijving of een aanvraag tot 
deelneming kunnen aanbestedende 
diensten van deze combinaties van 
ondernemers niet eisen dat zij een bepaalde 
rechtsvorm aannemen.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures 
voorbehouden aan beschutte werkplaatsen 
en aan ondernemers die de 
maatschappelijke en professionele 
integratie van gehandicapte en
achtergestelde werknemers tot doel
hebben, of de uitvoering van deze 
opdrachten voorbehouden in het kader van 
programma’s voor beschermde arbeid, mits 
meer dan 30% van de werknemers van 
deze werkplaatsen, ondernemingen of 
programma's gehandicapte of 
achtergestelde werknemers zijn.

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan openbare
aanbestedingsprocedures voorbehouden 
aan:
(a) beschutte werkplaatsen of sociale 
ondernemingen, of kunnen erin voorzien 
dat deze opdrachten worden uitgevoerd in 
het kader van programma's voor 
beschermde arbeid, mits de meerderheid 
van de betrokken werknemers bestaat uit 
gehandicapten die vanwege de aard of de 
ernst van hun handicap geen beroep 
onder normale omstandigheden kunnen 
uitoefenen of niet gemakkelijk werk 
vinden op de gewone markt;
(b) beschutte werkplaatsen en sociale 
ondernemingen en programma's die de 
maatschappelijke en professionele 
integratie van achtergestelde werknemers, 
zoals langdurig werklozen, vrouwen, 
jongeren, migranten en achtergestelde 
minderheden, tot hoofddoel hebben, mits 
meer dan 30% van de werknemers van 
deze ondernemingen of programma's 
gehandicapte of achtergestelde werknemers 
zijn.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat in de 
werkgelegenheidsprogramma's of 
workshops voor gehandicapte of 
achtergestelde werknemers voorzien wordt 
in passende beroepsopleiding en dat de 
sociale voorschriften worden nageleefd.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bescherming van de intellectuele 
eigendom van de inschrijvers wordt 
gewaarborgd.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aanbestedende dienst maakt in 
concurrentiegerichte procedures geen 
gebruik van de informatie die hem tijdens 
een eerdere concurrentiegerichte 
procedure door ondernemers is 
toegezonden.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan. De gunning van de 
opdracht geschiedt uitsluitend op basis van 
het criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 76, lid 1, 
onder a).

Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan. De gunning van de 
opdracht geschiedt uitsluitend op basis van 
het criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 76, lid 1, 
onder a), en lid 2.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle aanbestedingen die bedoeld zijn 
voor gebruik door personen, hetzij door het 
ruime publiek hetzij door het personeel van 
de aanbestedende dienst, moeten deze 
technische specificaties, uitgezonderd in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 
zodanig worden opgesteld dat rekening 
wordt gehouden met criteria inzake 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap of de geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers.

Voor alle aanbestedingen die bedoeld zijn 
voor gebruik door personen, hetzij door het 
ruime publiek hetzij door het personeel van 
de aanbestedende dienst, moeten deze 
technische specificaties, behalve in naar 
behoren gemotiveerde uitzonderlijke
gevallen, die worden vermeld in de oproep 
tot mededinging en de 
inschrijvingsdocumenten, zodanig worden 
opgesteld dat rekening wordt gehouden 
met criteria inzake toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of de 
geschiktheid van het ontwerp voor alle 
gebruikers.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de organisatie, kwalificatie en 
ervaring van het personeel dat is 
aangewezen om de desbetreffende 
opdracht uit te voeren.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de keur is vastgesteld in een open en 
transparante procedure waaraan alle 
belanghebbenden, inclusief 
regeringsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, kleinhandelaars en 
milieuorganisaties, kunnen deelnemen,

(c) de keur is vastgesteld in een open en 
transparante procedure waaraan alle 
relevante belanghebbenden, inclusief 
regeringsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, vakbonden, kleinhandelaars 
en maatschappelijke en milieuorganisaties, 
kunnen deelnemen;

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de criteria van de keur worden 
vastgesteld door een derde partij die 
onafhankelijk is van de ondernemer die de 
keur aanvraagt.

(e) de vereisten waaraan moet worden 
voldaan ter verkrijging van de keur 
worden vastgesteld door een derde partij 
die onafhankelijk is van de ondernemer die 
de keur aanvraagt.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen door 
de inschrijvers voorgestelde varianten in 
aanmerking nemen indien deze aan de 
door de aanbestedende diensten gestelde 
minimumeisen voldoen.

De aanbestedende diensten nemen door de 
inschrijvers voorgestelde varianten in 
aanmerking indien deze aan de door de 
aanbestedende diensten gestelde 
minimumeisen voldoen.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten vermelden in de 
specificaties of zij varianten al dan niet 
toestaan, en zo ja, aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen, alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Wanneer varianten toegestaan 
zijn, zorgen zij ervoor dat de gekozen 
gunningscriteria daadwerkelijk kunnen 
worden toegepast op varianten die aan deze 
minimumvoorschriften voldoen, en op 
conforme inschrijvingen die geen varianten 
zijn.

Aanbestedende diensten vermelden in de 
specificaties aan welke minimumeisen de
varianten moeten voldoen, alsmede hoe zij 
moeten worden ingediend, en zij zorgen 
ervoor dat de gekozen gunningscriteria 
daadwerkelijk kunnen worden toegepast op 
varianten die aan deze 
minimumvoorschriften voldoen, en op 
conforme inschrijvingen die geen varianten 
zijn.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen in de 
specificaties vermelden dat varianten niet 
zijn toegestaan, met opgave van de 
specifieke reden voor dit verbod. 

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij procedures voor het gunnen van 
opdrachten voor leveringen of diensten 
mogen de aanbestedende diensten die 
varianten hebben toegestaan, een variant 
niet afwijzen uitsluitend omdat deze, 
mocht hij worden gekozen, tot een 
opdracht voor diensten in plaats van een 
opdracht voor leveringen, dan wel tot een 
opdracht voor leveringen in plaats van een 
opdracht voor diensten zou leiden.

2. Bij procedures voor het gunnen van 
opdrachten voor leveringen of diensten 
mogen de aanbestedende diensten een 
variant niet afwijzen uitsluitend omdat 
deze, mocht hij worden gekozen, tot een 
opdracht voor diensten in plaats van een 
opdracht voor leveringen, dan wel tot een 
opdracht voor leveringen in plaats van een 
opdracht voor diensten zou leiden.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbestedende diensten kunnen 
besluiten een opdracht niet te gunnen aan 
de inschrijver die de beste inschrijving 
heeft ingediend, wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving niet of niet 
op gelijkwaardige wijze voldoet aan 
verplichtingen uit hoofde van wetgeving 
van de Unie op het gebied van sociaal, 
arbeids- of milieurecht of uit hoofde van de 
in bijlage XIV vermelde bepalingen van 
internationaal sociaal en milieurecht.

5. Aanbestedende diensten gunnen een 
opdracht niet aan de inschrijver die de 
beste inschrijving heeft ingediend, wanneer 
zij hebben vastgesteld dat de inschrijving 
niet voldoet aan de verplichtingen op het 
gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht 
uit hoofde van de Unie- of nationale 
wetgeving dan wel van collectieve 
overeenkomsten volgens de gebruiken en 
tradities van de lidstaten, of aan de 
verplichtingen op het gebied van het 
intellectuele-eigendomsrecht of uit hoofde 
van de in bijlage XIV vermelde bepalingen 
van internationaal sociaal en milieurecht.
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Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een sociaal duurzaam 
productieproces;

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de naleving van loonafspraken en 
arbitrage-uitspraken op nationaal, lokaal, 
sectoraal en ondernemingsniveau en van  
de wettelijke bepalingen inzake 
gezondheid en veiligheid en 
arbeidsomstandigheden op nationaal, 
Europees en internationaal niveau.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) wanneer bij verandering van 
ondernemer werknemers van de vorige 
ondernemer door de nieuwe worden 
overgenomen, zijn de bepalingen van 
Richtlijn 2001/23/EG op deze werknemers 
van toepassing.
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Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) externe milieukosten die rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus, mits 
de waarde in geld kan worden vastgesteld 
en gecontroleerd, die betrekking kunnen 
hebben op kosten voor de uitstoot van 
broeikasgassen of andere vervuilende 
uitstoot en overige kosten voor bestrijding 
van klimaatverandering.

(b) externe kosten, zoals maatschappelijke 
en/of milieukosten, die rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus, mits 
de waarde in geld kan worden vastgesteld 
en gecontroleerd, die betrekking kunnen 
hebben op kosten voor de uitstoot van 
broeikasgassen of andere vervuilende 
uitstoot en overige kosten voor bestrijding 
van klimaatverandering.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten de kosten 
op basis van de levenscyclus beoordelen, 
vermelden zij in de 
aanbestedingsdocumenten welke 
methodologie wordt gebruikt voor de 
berekening van de levenscycluskosten. De 
gebruikte methodologie moet voldoen aan 
de volgende voorwaarden:

Wanneer aanbestedende diensten de kosten 
op basis van de levenscyclus beoordelen, 
vermelden zij in de 
aanbestedingsdocumenten de door de 
inschrijvers te verstrekken gegevens en de 
methode die door de aanbestedende dienst
wordt gebruikt voor de vaststelling van de 
levenscycluskosten. De voor de 
beoordeling van deze levenscycluskosten
gebruikte methode moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
gevraagde prijs of kosten wanneer aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
aangerekende kosten wanneer aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement 61
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

(c) er zijn ten minste drie inschrijvingen 
ingediend.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of met 
betrekking tot de in bijlage XIV vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht, of indien deze niet van 
toepassing zijn, uit hoofde van andere 
regelingen die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau bieden;

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
nationale, Unie- en internationale 
wetgeving op het gebied van sociaal, 
arbeids- of milieurecht of met betrekking 
tot de in bijlage XIV vermelde bepalingen 
van internationaal sociaal en milieurecht, 
of indien deze niet van toepassing zijn, uit 
hoofde van andere regelingen die een 
gelijkwaardig beschermingsniveau bieden;

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) naleving van de voorschriften en 
normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid, en sociaal en arbeidsrecht.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hij kan de inschrijving alleen afwijzen 
wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet uit het 
bewijsmateriaal blijkt rekening houdend 

Hij kan de inschrijving alleen afwijzen 
wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet uit het 
bewijsmateriaal blijkt rekening houdend 
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met de in lid 3 bedoelde elementen. met de in lid 3 bedoelde elementen, of 
wanneer de ontvangen motivering niet 
voldoet.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen die gelden uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van
sociaal, arbeids- of milieurecht of de in 
bijlage XIV vermelde bepalingen van 
internationaal sociaal en milieurecht.

De aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan nationale 
en EU-verplichtingen die gelden uit 
hoofde van het sociaal, arbeids- of 
milieurecht of de in bijlage XIV vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de 
aanbestedende dienst de inschrijver 
verzoeken, of hij kan daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te geven 
en welke onderaannemers hij voorstelt.

1. In de aanbestedingsdocumenten verzoekt
de aanbestedende dienst de inschrijver, of 
hij wordt daartoe door een lidstaat 
verplicht, in zijn inschrijving aan te geven 
welk gedeelte van de opdracht hij 
eventueel voornemens is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt en informatie 
te verstrekken over de onderaannemers, 
waaronder hun naam, contactgegevens en 
wettelijke vertegenwoordigers. Iedere 
verandering in de toeleveringsketen en 
iedere nieuwe onderaannemer moet 
onmiddellijk worden aangegeven bij de 
aanbestedende dienst, met inbegrip van 
hun namen, contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers.
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voeren voor de gunning van 
onder dit hoofdstuk vallende opdrachten 
passende procedures in waarbij wordt 
gezorgd voor volledige naleving van de 
beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling van ondernemers en 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de specifieke kenmerken van 
de betrokken diensten. 

1. De lidstaten voeren voor de gunning van 
onder dit hoofdstuk vallende opdrachten 
passende procedures in waarbij wordt 
gezorgd voor volledige naleving van de 
beginselen van transparantie, non-
discriminatie en gelijke behandeling van 
ondernemers en aanbestedende diensten 
rekening kunnen houden met de specifieke 
kenmerken van de betrokken diensten.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de noodzaak de kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
kunnen ook bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de noodzaak een hoog 
kwaliteitsniveau, de veiligheid, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
volledigheid van de diensten, de specifieke 
behoeften van verschillende categorieën 
gebruikers, waaronder benadeelde en 
kwetsbare groepen, de bevordering van de 
deelname van kmo's, de betrokkenheid en 
inspraak van gebruikers en de innovatie te 
verzekeren. De lidstaten kunnen ook 
bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 3 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden gevolgd, 
de redenen voor de afwijzing daarvan toe 
te lichten;

(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen en van 
beroepsverenigingen en soortgelijke 
organen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden gevolgd, 
de redenen voor de afwijzing daarvan toe 
te lichten;

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Het jaarverslag bevat tevens een 
jaarlijkse vergelijking tussen de 
ingediende prijzen en de werkelijke kosten 
van reeds uitgevoerde contracten en 
informatie over de mogelijke invloed op 
het aantal werknemers dat bij leveranciers 
in dienst is.
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