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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is er verheugd over dat de Commissie de plaatsing van overheidsopdrachten als een 
belangrijk element ziet waarmee de doelstellingen van de EU 2020-strategie kunnen worden 
bereikt;

2. onderstreept dat er grote besparingsmogelijkheden ontstaan door bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten meer rekening met het milieu te houden, omdat immers aan de 
levenscycluskosten meer gewicht wordt toegekend;

3. is er verheugd over dat bij actoren op plaatselijk, regionaal en overheidsniveau sterk de wil 
aanwezig is aanbestedingen te gunnen waarmee een duurzame ontwikkeling wordt gesteund; 
tekent daarbij echter aan dat veel erop wijst dat de richtlijn en de toepassing daarvan dit 
bemoeilijken;

4. bepleit dat milieuoverwegingen bij alle openbare aanbestedingen in aanmerking worden 
genomen; onderstreept dat de richtlijn inzake overheidsopdrachten zodanig moet worden 
gewijzigd dat duidelijker wordt dat het zowel wenselijk als mogelijk is dat overheidsactoren 
bij de gunning van opdrachten milieueisen stellen en rekening houden met milieueffecten;

5. geeft er de voorkeur aan dat het voor overheidsactoren aantrekkelijk en gemakkelijk wordt 
gemaakt hun opdrachten met een oog voor duurzaamheidsaspecten te verlenen dan hiervoor  
verplichte quota bij aanbestedingen van geringe omvang vast te stellen; bij grote 
aanbestedingen dienen echter wel verplichte quota te gelden; is echter toch van mening dat 
de grootste belemmering voor milieuvriendelijker aanbesteden niet de onwil is om daartoe 
over te gaan, maar eerder het feit dat de wetgeving onduidelijk of niet-flexibel is;  

6. onderstreept dat de richtlijn zo veranderd moet worden dat duidelijker wordt dat het mogelijk 
en wenselijk is in te calculeren wat gedurende de gehele levenscyclus het milieueffect zal 
zijn van de goederen of diensten waarop het contract betrekking heeft, daaronder begrepen 
het gehele productieproces en de productieomstandigheden; 

7. is van oordeel dat het gunningscriterium van de laagste prijs uitsluitend toepasselijk is indien 
als reden kan worden aangevoerd dat milieuoverwegingen in dat specifieke geval niet 
relevant zijn of indien in de technische specificaties hoge milieueisen worden gesteld;

8. stelt nadrukkelijk vast dat een verduidelijking op zijn plaats is dat de mogelijkheid bestaat 
eisen ten aanzien van de bescherming van het milieu en het welzijn van dieren te stellen die 
strenger zijn dan de gemeenschappelijke EU-voorschriften; 

9. benadrukt dat een bredere toepassing van de procedure waarover overeenstemming wordt 
bereikt zowel innovaties als duurzame oplossingen moet bevorderen; 

10. onderstreept dat het belangrijk is dat de lidstaten en de Commissie in de hand werken dat 
internationale klimaat- en milieunormen worden vastgesteld die zich baseren op het 
levenscyclusperspectief, zodat het de overheidssector gemakkelijk wordt gemaakt 
milieuvriendelijk opdrachten te plaatsen en bedrijven makkelijker met elkaar om contracten 
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in verschillende landen kunnen concurreren; 

11. wijst op het verband dat bestaat tussen het milieuvriendelijk plaatsen van 
overheidsopdrachten en het bevorderen van innovatie; is van mening dat dit verband nog 
duidelijker wordt als bij de milieueisen in de technische specificaties wordt aangegeven dat 
aan offertes die aan bepaalde speerpunteisen op milieugebied voldoen, in de toekenningsfase 
van de aanbesteding meer punten worden toegekend;  

12. heeft er begrip voor dat het soms moeilijk is het klimaateffect van een product of dienst vast 
te stellen, bij voorbeeld in het geval van voedingsmiddelen, maar is van oordeel dat het 
uitdrukkelijk toegestaan moet zijn de eis te stellen dat het vervoer van voedingsmiddelen 
naar de koper niet meer dan een bepaald aantal gram aan kooldioxide-uitstoot mag kosten; is 
van mening dat het beginsel dat belastinggeld op doelmatige wijze moet worden aangewend, 
in combinatie met de overige voor de plaatsing van overheidsopdrachten geldende regels en 
voorschriften, er vanzelf toe zal leiden dat gekozen vertegenwoordigers deze eisen niet zullen 
stellen als daartoe geen aanleiding is.


