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Amendement 469
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 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 
gecontroleerd;

(b) alle activiteiten van deze rechtspersoon 
worden uitgeoefend voor de controlerende 
aanbestedende dienst of voor andere 
rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. en

Motivering

Deze uitzondering moet tot het minimum worden beperkt ten einde de mededinging te 
waarborgen. Daarom moet worden bepaald dat alle activiteiten, dus 100% van de activiteiten 
van de rechtspersoon, worden uitgeoefend voor de controlerende aanbestedende dienst.

Amendement 470
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 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 
gecontroleerd;

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

Or. en

Motivering

Als een overheid op de achtergrond opereert, creëert dit oneerlijke mededinging wanneer dit 
direct of indirect de markt beïnvloedt. Vrijstelling van mededinging moet worden beperkt tot 
opdrachten die volledig onder toezicht van de aanbestedende dienst aan overheden worden 
gegund en privé-deelneming in deze entiteiten mag niet worden toegelaten. Deze richtlijn is een 
gelegenheid om de regels waarmee wordt gegarandeerd dat openbare middelen zo goed 
mogelijk worden gebruikt, te verduidelijken en vereenvoudigen.
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Amendement 471
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 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 
gecontroleerd;

(b) alle activiteiten van deze rechtspersoon 
worden uitgeoefend voor de controlerende 
aanbestedende dienst of voor andere 
rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie houdt in dat gunning aan de overheidsentiteit rechtstreeks kan 
plaatsvinden door haar controlerende overheidsentiteit en dat zij vervolgens met een deel van 
10% naar de markt kan gaan. Deze 10% zou uiteraard uit miljoenen euro's kunnen bestaan, wat 
de mededinging in veel bedrijfssectoren fors zou verstoren. Er zijn geen gelijke 
mededingingsvoorwaarden als een overheidsentiteit diensten en producten mag verkopen in 
dezelfde concurrerende markt als privé-entiteiten.

Amendement 472
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 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 
gecontroleerd;

(b) ten minste 50% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. nl

Amendement 473
Françoise Castex
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 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 
gecontroleerd;

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

Or. fr

Amendement 474
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 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 
gecontroleerd;

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 
gecontroleerd. Voor 
afvalverbrandingsinstallaties wordt deze 
ondergrens vastgesteld op 50%;

Or. da

Amendement 475
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Als een overheid op de achtergrond opereert, creëert dit oneerlijke mededinging wanneer dit 
direct of indirect de markt beïnvloedt. Vrijstelling van mededinging moet worden beperkt tot 
opdrachten die volledig onder toezicht van de aanbestedende dienst aan overheden worden 
gegund en privédeelneming in deze entiteiten mag niet worden toegelaten. Deze richtlijn is een 
gelegenheid om de regels waarmee wordt gegarandeerd dat openbare middelen zo goed 
mogelijk worden gebruikt, te verduidelijken en vereenvoudigen.

Amendement 476
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) er is slechts sprake van een passieve
privé-deelneming, d.w.z. een deelneming 
die geen mogelijkheid geeft tot invloed op 
de operationele bedrijfsactiviteiten van de 
gecontroleerde rechtspersoon.

 Or. de

Motivering

De uitsluiting zou alleen moeten gelden voor een actieve privé-deelneming van de 
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gecontroleerde rechtspersoon, middels welke operationele besluiten kunnen worden beïnvloed. 
Deze wijziging maakt zuivere deelnemingen in de rechtspersoon mogelijk, zoals "stille 
deelnemingen" ("stille Einlagen"), zonder inbreuk te maken op de uitzondering voor interne 
constellaties. De openstelling voor zuivere deelnemingen is nodig om de gemeentelijke 
overheidsdiensten tegen een redelijke prijs aan de burgers te kunnen aanbieden.

Amendement 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 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, voorzover 
daarin in de betrokken lidstaten niet 
wettelijk is voorzien.

 Or. de

Motivering

In enkele lidstaten is vanwege bestaande historische ontwikkelingen en gegroeide structuren 
wettelijk voorzien in een privé-deelneming. Deze vormen van samenwerking moeten mogelijk 
blijven. Voor het overige dienen privé-deelnemingen echter volgens de rechtspraak van het EHvJ 
te zijn uitgesloten.

Amendement 479
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 480
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon is niet groter 
dan 50% der stemgerechtigde aandelen.

Or. en

Motivering

Particuliere beleggers kunnen bestuursbesluiten alleen beïnvloeden als zij meer dan 50% van de 
stemgerechtigde aandelen van de gecontroleerde rechtspersoon bezitten. Middels deze wijziging 
moet het mogelijk worden zuivere kapitaalinvesteringen te doen zonder de vrijstelling van 
interne aanbestedingen en horizontale samenwerking te beïnvloeden.

Amendement 481
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter c – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen andere belangen na dan die van de 
met hem verbonden overheden;

Or. es

Amendement 482
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter c – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. es
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Amendement 483
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alinea 1, letter a is duidelijk genoeg, zodat herhaling niet nodig is.

Amendement 484
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie  voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Or. nl

Amendement 485
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het artikel. Zie het amendement op artikel 11, lid 1, letter a.

Amendement 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

 Or. de

Motivering

Om het gestelde doel van wettelijke vereenvoudigingen te bereiken, dienen te uitvoerige 
toelichtingen in een wetgevingstekst te worden voorkomen en in plaats daarvan in afzonderlijke 
instructies, richtsnoeren, een handboek of verklarende bekendmakingen van de Commissie 
beschikbaar te worden gesteld. Derhalve dient dit deel te worden geschrapt. Een toelichting die 
verder strekt dan de betreffende rechtspraak van het EHvJ is hier niet wenselijk.

Amendement 487
Peter Simon
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

 Or. de

Amendement 488
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Or. en

Motivering

Als een overheid op de achtergrond opereert, creëert dit oneerlijke mededinging wanneer dit 
direct of indirect de markt beïnvloedt. Vrijstelling van mededinging moet worden beperkt tot 
opdrachten die volledig onder toezicht van de aanbestedende dienst aan overheden worden 
gegund en privédeelneming in deze entiteiten mag niet worden toegelaten. Deze richtlijn is een 
gelegenheid om de regels waarmee wordt gegarandeerd dat openbare middelen zo goed 
mogelijk worden gebruikt, te verduidelijken en vereenvoudigen.

Amendement 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
bepalende invloed uitoefent.

 Or. de

Motivering

Als oriënteringsmaatstaf voor de controle over een rechtspersoon aan wie een opdracht is 
gegund, geldt de beïnvloedingsmogelijkheid op een eigen dienst van de aanbestedende dienst, 
die volledig onderworpen is aan het toezicht en de instructies van haar dienstleiding. De eigen 
dienst is niet of slechts in geringe mate zelfstandig.

Amendement 490
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent. De 
hierboven genoemde voorwaarden dienen 
in acht te worden genomen wanneer een 
aanbestedende dienst een 
overheidsopdracht gunt aan een door hem 
tezamen met andere aanbestedende 
diensten gecontroleerde rechtspersoon.

Or. de
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Amendement 491
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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.

Schrappen

Or. en

Motivering

De uitbreiding van de interne uitzondering moet tot een minimum worden beperkt. Deze 
omgekeerde interne uitzondering vormt een onrechtmatige uitbreiding van het arrest van het 
EHvJ in de zaak Teckal en moet daarom worden geschrapt.

Amendement 492
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Als een overheid op de achtergrond opereert, creëert dit oneerlijke mededinging wanneer dit 
direct of indirect de markt beïnvloedt. Vrijstelling van mededinging moet worden beperkt tot 
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opdrachten die volledig onder toezicht van de aanbestedende dienst aan overheden worden 
gegund en privé-deelneming in deze entiteiten mag niet worden toegelaten. Deze richtlijn is een 
gelegenheid om de regels waarmee wordt gegarandeerd dat openbare middelen zo goed 
mogelijk worden gebruikt, te verduidelijken en vereenvoudigen.

Amendement 493
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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.

Or. en

Amendement 494
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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.

Or. nl
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Amendement 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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.

 Or. de

Motivering

Dit amendement is enkel van toepassing op de Duitse versie.

Amendement 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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 slechts sprake is van 
een passieve privé-deelneming, dat wil 
zeggen een deelneming die geen 
mogelijkheid geeft tot invloed op de 
operationele bedrijfsactiviteiten van de 
gecontroleerde rechtspersoon, in de 
rechtspersoon aan wie de 
overheidsopdracht wordt gegund.

 Or. de
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Motivering

Het is noodzakelijk dat dit zich tevens uitstrekt tot het geval van de gemeenschappelijke 
uitvoering van een taak van algemeen belang. 

Amendement 497
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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.

Or. de

Amendement 498
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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 aan een 
andere rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, 
mits de privé-deelneming in de 
rechtspersoon aan wie de 
overheidsopdracht wordt gegund niet 
groter is dan 50% der stemgerechtigde 
aandelen.

Or. en
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Motivering

Particuliere beleggers kunnen bestuursbesluiten alleen beïnvloeden als zij meer dan 50% van de 
stemgerechtigde aandelen van de gecontroleerde rechtspersoon bezitten. Middels deze wijziging 
moet het mogelijk worden zuivere kapitaalinvesteringen te doen zonder de vrijstelling van 
interne aanbestedingen en horizontale samenwerking te beïnvloeden.

Amendement 499
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) de aanbestedende diensten oefenen op 
de betrokken rechtspersoon gezamenlijk 
toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
(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;
(c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.
Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
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te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. de

Amendement 500
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) de aanbestedende diensten oefenen op 
de betrokken rechtspersoon gezamenlijk 
toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
(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;
(c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.
Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
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(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. en

Motivering

Als een overheid op de achtergrond opereert, creëert dit oneerlijke mededinging wanneer dit 
direct of indirect de markt beïnvloedt. Vrijstelling van mededinging moet worden beperkt tot 
opdrachten die volledig onder toezicht van de aanbestedende dienst aan overheden worden 
gegund en privédeelneming in deze entiteiten mag niet worden toegelaten. Deze richtlijn is een 
gelegenheid om de regels waarmee wordt gegarandeerd dat openbare middelen zo goed 
mogelijk worden gebruikt, te verduidelijken en vereenvoudigen.

Amendement 501
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 502
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Een aanbestedende dienst die geen 
toezicht over een rechtspersoon uitoefent in 
de zin van lid 1, kan 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:

 Or. de

Motivering

Deze formulering suggereert dat de aanbestedende diensten kunnen beslissen of ze de richtlijn al 
dan niet toepassen. Veeleer moet duidelijk worden gemaakt dat de beschreven gevallen niet 
binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

Amendement 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aanbestedende diensten oefenen op 
de betrokken rechtspersoon gezamenlijk 
toezicht uit zoals op hun eigen diensten;

(a) het doel van een rechtspersoon is het 
vervullen van een aan alle 
overheidsdiensten verleende 
openbaredienstopdracht;

 Or. de

Motivering

Het Europees Parlement heeft in zijn resoluties van 10 mei 2010 en van 5 oktober 2011 
geoordeeld dat de samenwerking tussen overheidsdiensten  niet onderworpen dient te zijn aan de 
aanbestedingsregels wanneer het partnerschap onder andere beoogt een aan alle betrokken 
overheidsdiensten verleende openbaredienstopdracht te vervullen.

Amendement 505
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aanbestedende diensten oefenen op 
de betrokken rechtspersoon gezamenlijk 
toezicht uit zoals op hun eigen diensten;

(a) de aanbestedende diensten oefenen op 
de betrokken rechtspersoon gezamenlijk 
toezicht uit zoals op hun eigen diensten, 
wat wil zeggen dat zij een beslissende 
invloed uitoefenen over de strategische 
doelstellingen en over significante 
beslissingen van de gecontroleerde 
rechtspersoon. De vraag of dergelijke 
zeggenschap bestaat, kan ook worden 
beoordeeld op basis van onder meer de 
mate van vertegenwoordiging in de 
bestuurs-, beheers- of toezichtsorganen, 
de bepalingen terzake in de statuten of de 
eigendomsstructuur;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende gezamenlijke verticale samenwerkingsverbanden en 
verantwoording waarom dergelijke contracten van het toepassingsgebied van de richtlijn 
uitgesloten zijn. De term "zeggenschap" stamt uit de rechtspraak van het EHvJ en versterkt het 
criterium van het toezicht dat de aanbestedende dienst op de gecontroleerde entiteit uitoefent. 
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Het begrip "soortgelijke zeggenschap" is ook overgenomen uit Verordening (EG) nr. 1370/2007 
(openbaar personenvervoer) om het gemakkelijker thuis te kunnen brengen.

Amendement 506
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – 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 
diensten of andere rechtspersonen die 
door dezelfde aanbestedende diensten 
worden gecontroleerd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 507
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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, waarop de opdracht 
betrekking heeft, wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90 % van de activiteiten van (b) ten minste 80% van de activiteiten van 
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deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

deze rechtspersoon, die voorwerp van de 
opdracht zijn, wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

 Or. de

Motivering

Voor gemeentelijke ondernemingen zorgt het bundelen van de activiteiten in verschillende 
sectoren in een gemeenschappelijke holdingstructuur voor belangrijke synergieën, die niet door 
het aanbestedingsrecht mogen worden tenietgedaan. Daarom moeten de voor de 
operationalisering van het algemeen-belangcriterium relevante handelingen worden beperkt tot 
die welke voorwerp zijn van de gunning.

Amendement 509
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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 85% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

 Or. de

Amendement 510
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Text proposed by the Commission Amendment

(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) het merendeel van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;
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Or. nl

Amendement 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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) de rechtspersoon verricht hoofdzakelijk 
activiteiten voor de controlerende 
aanbestedende diensten of voor andere 
rechtspersonen die door deze diensten 
worden gecontroleerd. Er wordt 
aangenomen dat deze rechtspersoon 
hoofdzakelijk activiteiten verricht voor de
controlerende aanbestedende diensten of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
diensten worden gecontroleerd, als hij ten 
minste 90% van zijn activiteiten, die 
voorwerp van de gegunde opdracht zijn, 
voor deze diensten verricht.

Or. de

Motivering

Het voorstel combineert de rechtspraak van het EHvJ in zaak C-107/98 met een 
"veiligehavenbepaling", met behulp waarvan weerlegbaar wordt aangenomen dat er sprake is 
van een interne activiteit.

Amendement 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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 wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en
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Amendement 513
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – 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 diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

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

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de termen betreffende gezamenlijke verticale samenwerkingsverbanden en 
verantwoording waarom dergelijke contracten van het toepassingsgebied van de richtlijn 
uitgesloten zijn. De uitdrukking "90% van de activiteiten" verduidelijkt een van de termen uit de 
rechtspraak ("het grootste deel van de activiteiten") maar laat de andere onduidelijk; vandaar 
het voorstel om te spreken van "90% van de omzet".

Amendement 514
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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 voorwerp van de 
opdracht zijn, wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. de

Amendement 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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) het wezenlijke deel van de activiteiten 
van deze rechtspersoon wordt verricht voor 
de controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en

Motivering

Deze formulering brengt de arresten van het Europees Hof van Justitie tot uitdrukking.

Amendement 516
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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) alle activiteiten van deze rechtspersoon 
worden verricht voor de controlerende 
aanbestedende diensten of andere 
rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en

Motivering

Deze uitzondering moet tot het minimum worden beperkt ten einde de mededinging te 
waarborgen. Daarom moet worden bepaald dat alle activiteiten, dus 100% van de activiteiten 
van de rechtspersoon, worden uitgeoefend voor de controlerende aanbestedende dienst.

Amendement 517
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b
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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) alle activiteiten van deze rechtspersoon 
worden verricht voor de controlerende 
aanbestedende diensten of andere 
rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie houdt in dat gunning aan de overheidsentiteit rechtstreeks kan 
plaatsvinden door haar controlerende overheidsentiteit en dat zij vervolgens met een deel van 
10% naar de markt kan gaan. Deze 10% zou uiteraard uit miljoenen euro's kunnen bestaan, wat 
de mededinging in veel bedrijfssectoren fors zou verstoren. Er zijn geen gelijke 
mededingingsvoorwaarden als een overheidsentiteit diensten en producten mag verkopen in 
dezelfde concurrerende markt als privé-entiteiten.

Amendement 518
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Text proposed by the Commission Amendment

(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 50% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. nl

Amendement 519
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90 % van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 

(b) ten minste 90% van de activiteiten van
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 



PE492.858v01-00 28/152 AM\908711NL.doc

NL

de controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

rekening van de controlerende 
aanbestedende diensten of andere 
rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. fr

Amendement 520
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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.

Or. en

Amendement 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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 slechts sprake van een passieve
privé-deelneming, d.w.z. een deelneming 
die geen mogelijkheid geeft tot invloed op 
de operationele bedrijfsactiviteiten van de 
gecontroleerde rechtspersoon.

 Or. de

Motivering

De beproefde samenwerking tussen de aanbestedende diensten en particulieren mag niet door 
het aanbestedingsrecht worden tenietgedaan. 

Amendement 522
Wim van de Camp
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. nl

Amendement 523
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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, voorzover 
daarin in de betrokken lidstaten niet 
wettelijk is voorzien.

 Or. de

Motivering

In enkele lidstaten is vanwege bestaande historische ontwikkelingen en gegroeide structuren 
wettelijk voorzien in een privé-deelneming. Deze vormen van samenwerking moeten mogelijk 
blijven. Voor het overige dienen privé-deelnemingen echter volgens de rechtspraak van het EHvJ 
te zijn uitgesloten.

Amendement 524
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon is niet groter 
dan 50% der stemgerechtigde aandelen.

Or. en

Motivering

Particuliere beleggers kunnen bestuursbesluiten alleen beïnvloeden als zij meer dan 50% van de 
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stemgerechtigde aandelen van de gecontroleerde rechtspersoon bezitten. Middels deze wijziging 
moet het mogelijk worden zuivere kapitaalinvesteringen te doen zonder de vrijstelling van 
interne aanbestedingen en horizontale samenwerking te beïnvloeden.

Amendement 525
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. en

Motivering

Deze verstrekkende interpretatie van het arrest van het EHvJ is onnodig en draagt niet bij tot 
een korte, nauwkeurige tekst.

Amendement 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

 Or. de

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit het amendement van dezelfde auteurs ad artikel 11, lid 3, letter a.

Amendement 527
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
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alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. nl

Amendement 528
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.
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 Or. de

Amendement 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de deelnemende aanbestedende diensten;

 Or. de

Amendement 530
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten, 
waarbij een vertegenwoordiger een of 
meer deelnemende aanbestedende 
diensten kan vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 531
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 532
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen andere belangen na dan die van de 
met hem verbonden overheden;

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen belangen na die in strijd zijn met die 
van de met hem verbonden overheden;

Or. en

Amendement 534
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen andere belangen na dan die van de 
met hem verbonden overheden;

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen belangen na die in strijd zijn met die 
van de met hem verbonden overheden;

Or. en

Motivering

Dochterondernemingen worden vaak opgericht om belangen na te streven die verder gaan dan 
die van de controlerende entiteit. Daarom zou het voldoende moeten zijn als belangen niet 
tegenstrijdig zijn.
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Amendement 535
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Schrappen

Or. en

Amendement 536
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 537
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten alleen een 
vergoeding van de reële kosten, alsook wat 
nodig is voor investeringen in de 
ontwikkeling van verdere hoogwaardige 
diensten.

Or. en
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Amendement 538
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een overeenkomst tussen twee of meer 
aanbestedende diensten wordt niet geacht 
een overheidsopdracht te zijn in de zin van 
artikel 2, lid 6, van deze richtlijn wanneer 
aan de volgende cumulatieve voorwaarden 
is voldaan:

4. Een overeenkomst tussen twee of meer 
aanbestedende diensten wordt niet geacht 
een overheidsopdracht te zijn in de zin van 
artikel 2, lid 7, van deze richtlijn, en valt 
dientengevolge buiten de werkingssfeer 
van deze richtlijn wanneer aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Amendement 539
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

Schrappen

 Or. de

Amendement 540
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte (a) het partnerschap beoogt de uitvoering 
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samenwerking tussen de deelnemende
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

van een taak van openbaar belang die op 
alle deelnemende overheden rust, of de 
uitvoering van een aanvullende taak die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
taak van openbaar belang die op alle 
overheden rust;

Or. en

Amendement 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

(a) het partnerschap beoogt een taak van 
openbaar belang uit te oefenen die aan 
overheden is gedelegeerd dan wel een 
aanvullende aankoopactiviteit 
overeenkomstig artikel 2, lid 17, te 
verrichten die noodzakelijk is om de taak 
van openbaar belang te vervullen.  
Er is tevens sprake van een bundeling van 
taken als een gemeente slechts tot betaling 
is verplicht zolang de gemeente door de 
samenwerking haar eigen verplichtingen 
efficiënter en effectiever kan vervullen.

 Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie draagt niet bij tot het beantwoorden van de vraag wat onder een 
"echte samenwerking" moet worden verstaan. Wat echter verduidelijkt moet worden, is dat het 
een aan de overheid gedelegeerde openbaredienstopdracht dient te betreffen. Daaronder dienen 
tevens noodzakelijke aanvullende aankoopactiviteiten (IT, infrastructuur, etc.) te vallen waarvan 
de overheden voor het vervullen van hun taken gebruik moeten maken.

Amendement 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen;

 Or. de

Amendement 543
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen voor 
de partijen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

Or. fr

Amendement 544
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk of voor elkaar uit te oefenen;

 Or. de
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Amendement 545
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten die als bevoegde 
autoriteit fungeren ten einde gezamenlijk 
te zorgen voor de organisatie van dezelfde 
taak van openbaar belang;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de definitie van horizontale samenwerking.

Amendement 546
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

Schrappen

Or. en

Amendement 547
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

Schrappen



PE492.858v01-00 40/152 AM\908711NL.doc

NL

Or. nl

Amendement 548
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

Schrappen

 Or. de

Amendement 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen van het openbare belang; 
daaronder vallen tevens ondergeschikte 
hulpdiensten die nodig zijn om de 
openbaredienstopdrachten uit te voeren;

 Or. de

Motivering

De beperking tot diensten van openbaar belang uit de rechtspraak van het EHvJ in zaak C-
480/06 dient tevens interne hulpdiensten te omvatten die een aanbestedende dienst gebruikt voor 
de goede werking van haar diensten en haar eigen administratieve structuren evenals voor de 
organisatorische uitvoering van de wettelijke taken, en die niet aan derden worden geleverd.

Amendement 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op (b) de taak wordt uitsluitend door de 
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overwegingen die verband houden met het
openbare belang;

betrokken overheden uitgevoerd, zonder 
dat er actief particulier kapitaal bij 
betrokken is;

 Or. de

Motivering

Vanzelfsprekend staat in de overeenkomst het openbare belang centraal. Concreter is evenwel de 
verwijzing naar het verbod op actief particulier kapitaal.

Amendement 551
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

(b) de overeenkomst berust op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang, en de diensten alsook de 
daarvoor noodzakelijke hulpdiensten 
hebben daarop betrekking;

 Or. de

Amendement 552
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang en is niet 
marktgeoriënteerd;

Or. en

Motivering

Dergelijke overeenkomsten moeten alleen van het toepassingsgebied van de richtlijn worden 
uitgesloten als deze niet marktgeoriënteerd zijn. Anders zou de mededinging worden beperkt.
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Amendement 553
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(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;

Schrappen

Or. nl

Amendement 554
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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;

Schrappen

Or. fr

Amendement 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11– 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;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Veel van dergelijke door overheidsorganen gecreëerde entiteiten besturen 
dochterondernemingen om een reeks diensten aan te bieden, aan zowel plaatselijke autoriteiten 
als daaraan verbonden entiteiten, en andere organisaties daar waar de markt tekortschiet.

Amendement 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

 Or. de

Motivering

 Dit criterium strekt verder dan de in de EHvJ-jurisprudentie "Stadtreinigung" Hamburg" (C-
480/06) genoemde voorwaarden. Door de overname van het 10 %-algemeen-belangcriterium 
(90 %) is sprake van een ontoelaatbare analogie met de in-house-rechtspraak, die door het 
EHvJ niet werd gemaakt. Uit het subsidierecht ontleende terminologie biedt hier geen uitkomst.

Amendement 557
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

 Or. de

Amendement 558
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11– 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 
waarop de opdracht betrekking heeft;

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is noodzakelijk ten einde juridische geschillen te voorkomen.

Amendement 559
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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 aanbestedende 
diensten behalen op de open markt niet 
meer dan 15% van de omzet uit de 
activiteiten die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

Or. de

Amendement 560
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11– 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 aanbestedende 
diensten zijn niet actief op de open markt;

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met de wijzigingen in de leden 1 en 3.

Amendement 561
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11– 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 aanbestedende 
diensten behalen op de open markt geen 
enkele omzet uit de activiteiten die 
relevant zijn in het kader van de 
overeenkomst;

Or. en

Motivering

Het voorstel houdt in dat gunning aan de overheidsentiteit rechtstreeks kan plaatsvinden door 
een andere overheid en dat zij vervolgens met een deel van 10% naar de mark kan gaan. Deze 
10% zou uiteraard uit miljoenen euro's kunnen bestaan, wat de mededinging in veel 
bedrijfssectoren fors zou verstoren. Er zijn geen gelijke mededingingsvoorwaarden als een
overheidsentiteit diensten en producten mag verkopen in dezelfde concurrerende markt als privé-
entiteiten.

Amendement 562
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

 Or. de

Motivering

Het criterium strekt verder dan de in de EHvJ-jurisprudentie "Stadtreinigung" Hamburg" (C-
480/06) genoemde voorwaarden. Ook in de intercommunale samenwerking gaathet niet louter 
om het garanderen van een vergoeding van de kosten. Het niet erg praktische verbod op 
financiële overdrachten strekt verder dan de betreffende rechtspraak van het EHvJ en dient te 
worden geschrapt.

Amendement 564
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

Or. nl

Amendement 565
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

 Or. de

Amendement 566
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

 Or. de

Amendement 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in dat 
die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

(d) de overeenkomst houdt in essentie geen 
andere financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in dat 
die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

 Or. de

Amendement 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

 Or. de

Motivering

Dit criterium strekt verder dan de in de EHvJ-jurisprudentie "Stadtreinigung" Hamburg" (C-
480/06) genoemde voorwaarden. Er is sprake van een niet toegestane analogie met de in-house-
rechtspraak, die niet op de intercommunale samenwerking kan worden toegepast.

Amendement 569
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) de taak wordt uitsluitend uitgevoerd 
door de betrokken overheden, zonder
deelneming van een particuliere partij met 
uitzondering van aanbestedende diensten 
die deelnemen aan de samenwerking als 
publiekrechtelijk lichaam in de zin van 
artikel 2, lid 6, van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) in geen van de betrokken aanbestedende 
diensten is sprake van deelneming van 
particulieren, voorzover daarin in de 
betrokken lidstaten wettelijk niet is 
voorzien.
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 Or. de

Motivering

In enkele lidstaten is vanwege bestaande historische ontwikkelingen en gegroeide structuren 
wettelijk voorzien in een privé-deelneming. Deze vormen van samenwerking moeten mogelijk 
blijven. Voor het overige dienen privé-deelnemingen echter volgens de rechtspraak van het EHvJ 
te zijn uitgesloten.

Amendement 571
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) in de betrokken aanbestedende diensten 
is de deelneming van particulieren niet 
groter dan 50% der stemgerechtigde 
aandelen.

Or. en

Motivering

Particuliere beleggers kunnen bestuursbesluiten alleen beïnvloeden als zij meer dan 50% van de 
stemgerechtigde aandelen van de gecontroleerde rechtspersoon bezitten. Middels deze wijziging 
moet het mogelijk worden zuivere kapitaalinvesteringen te doen zonder de vrijstelling van 
interne aanbestedingen en horizontale samenwerking te beïnvloeden.

Amendement 572
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onderhavige richtlijn is niet van 
toepassing op een overeenkomst tussen 
meerdere aanbestedende diensten of 
groepen van aanbestedende diensten, 
waarin in het kader van de interne 
organisatie van de lidstaten voorzien 
wordt in bevoegdheidsoverdracht tussen 
partijen met het oog op de uitvoering van 
een taak van algemeen belang.
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In geen van de aanbestedende diensten is 
sprake van deelneming van particulieren.

Or. fr

Motivering

De uitdrukkelijke uitsluiting van horizontale samenwerking (artikel 11, lid 4) zaait twijfel over 
de status van de bevoegdheidsoverdracht tussen overheden ("intergemeentelijke samenwerking" 
in het Franse recht), die dan weer niet uitdrukkelijk is uitgesloten. Er wordt dan ook een nieuw 
lid voorgesteld om de bevoegdheidsoverdracht tussen overheden uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Amendement 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van privé-deelneming wordt 
gecontroleerd bij de gunning van de 
opdracht of bij de sluiting van de 
overeenkomst.

Schrappen

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

 Or. de

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit het amendement van dezelfde auteurs ad artikel 11, lid 1, letter c, 
en lid 3, letter c.

Amendement 574
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van privé-deelneming wordt 
gecontroleerd bij de gunning van de 
opdracht of bij de sluiting van de 
overeenkomst.

Schrappen

Or. en

Amendement 575
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van privé-deelneming wordt
gecontroleerd bij de gunning van de 
opdracht of bij de sluiting van de 
overeenkomst.

De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van enige vorm van privé-
deelneming en alle andere hierin bedoelde 
voorwaarden worden gecontroleerd bij de 
gunning van de opdracht of bij de sluiting 
van de overeenkomst.

Or. en

Motivering

Alle voorwaarden moeten in de gunningsfase worden gecontroleerd, niet alleen de 
privédeelneming.

Amendement 576
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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, hetgeen als gevolg heeft 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, hetgeen als gevolg heeft dat de 
lopende opdrachten voor mededinging 
moeten worden opengesteld door middel 
van gewone aanbestedingsprocedures, 
tenzij de privé-deelneming bij wet is 
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vastgelegd en/of ten tijde van de initiële 
aanbesteding niet was voorzien.

Or. en

Amendement 577
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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, hetgeen als gevolg heeft 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 na inwerkingtreding 
van de richtlijn niet langer van toepassing 
wanneer een privé-deelneming plaatsvindt, 
hetgeen als gevolg heeft dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures.

 Or. de

Amendement 578
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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, hetgeen als gevolg heeft 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 niet langer is voldaan 
aan een van de hierin vermelde 
cumulatieve voorwaarden, hetgeen als 
gevolg heeft dat de lopende opdrachten 
voor mededinging moeten worden 
opengesteld door middel van gewone 
aanbestedingsprocedures.

Or. en

Amendement 579
Pablo Arias Echeverría



AM\908711NL.doc 53/152 PE492.858v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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, hetgeen als gevolg heeft 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, hetgeen als gevolg heeft dat de 
lopende opdrachten voor mededinging 
moeten worden opengesteld door middel 
van gewone aanbestedingsprocedures, 
behalve wanneer de privé-deelneming in 
de rechtspersoon die er een 
partneronderneming van maakt, 
verworven wordt via een van de 
procedures die zijn vastgelegd in de 
onderhavige richtlijn of in de richtlijnen 
(vervanging van Richtlijn 2004/17/EG).

Or. es

Amendement 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de opdracht betrekking heeft op 
afvalverbranding, is het percentage in 
artikel 11, lid 1, onder b), lid 3, onder b), 
en lid 4, onder c), 50%.

Or. en

Motivering

Er is specifieke bezorgdheid dat de nieuwe formulering schadelijke effecten kan hebben op de 
afvalverbranding, wat overigens als een uit milieuoogpunt wenselijke manier om afval te 
beheren wordt beschouwd. Aangezien de lokale overheden in sommige lidstaten wettelijk 
verplicht zijn het huishoudelijk afval te verwerken, hebben zij grote bedragen geïnvesteerd in 
verbrandingsinstallaties; investeringen die niet commercieel haalbaar zouden zijn geweest en 
met de drempel van 90% zouden zij de afvalverbranding moeten aanbesteden, zelfs al zijn er 
geen echte commerciële alternatieven gezien de lage particuliere capaciteit.
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Amendement 581
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De overdracht van taken tussen 
overheidsorganisaties onderling is 
evenwel een aangelegenheid die binnen 
de lidstaten op intern administratief 
niveau moet worden geregeld en die niet 
is onderworpen aan de regels inzake 
overheidsopdrachten.

Or. en

Amendement 582
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Op basis van een alleenrecht gegunde 

opdrachten voor diensten
Deze richtlijn is niet van toepassing op 
overheidsopdrachten voor diensten die 
door een aanbestedende dienst worden 
gegund aan een andere aanbestedende 
dienst of aan een samenwerkingsverband 
van aanbestedende diensten op basis van 
een alleenrecht dat deze uit hoofde van 
bekendgemaakte wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen genieten, 
op voorwaarde dat deze bepalingen 
verenigbaar zijn met de Verdragen.

Or. en

Motivering

Wederopneming van artikel 18 van de huidige Richtlijn 2004/18/EG. Dit artikel is van belang 
voor activiteiten van algemeen belang, zoals kansspelen (staatsloterijen) en afvalverwijdering. 
Het biedt overheden de mogelijkheid bepaalde activiteiten alleen toe te vertrouwen aan 
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specifieke interne bedrijven. Het Europese Hof van Justitie heeft in zaak C-360/96 deze bepaling 
toegepast.

Amendement 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) opdrachten voor werken die voor meer 
dan 50% rechtstreeks door aanbestedende 
diensten worden gesubsidieerd en waarvan 
de geraamde waarde, exclusief BTW, ten 
minste gelijk is aan 5 000 000 euro, 
wanneer deze opdrachten betrekking 
hebben op een van de volgende 
activiteiten:

(a) opdrachten voor werken die voor meer 
dan 50% rechtstreeks door aanbestedende 
diensten worden gesubsidieerd en waarvan 
de geraamde waarde, exclusief btw, ten 
minste gelijk is aan 8 000 000 euro, 
wanneer deze opdrachten betrekking 
hebben op een van de volgende 
activiteiten:

Or. en

Amendement 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opdrachten voor diensten die voor meer 
dan 50% rechtstreeks door aanbestedende 
diensten worden gesubsidieerd, waarvan de 
geraamde waarde, exclusief BTW, ten 
minste gelijk is aan 200 000 euro en die 
verband houden met een opdracht voor 
werken in de zin van a).

(b) opdrachten voor diensten die voor meer 
dan 50% rechtstreeks door aanbestedende 
diensten worden gesubsidieerd, waarvan de 
geraamde waarde, exclusief BTW, ten 
minste gelijk is aan 400 000 euro en die 
verband houden met een opdracht voor 
werken in de zin van a).

Or. en

Amendement 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 346 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is deze richtlijn van 
toepassing op het gunnen van 
overheidsopdrachten en op prijsvragen op 
defensie- en veiligheidsgebied, met 
uitzondering van:

1. Overeenkomstig artikel 1, lid 3, is deze 
richtlijn van toepassing op het gunnen van 
overheidsopdrachten en op prijsvragen op 
defensie- en veiligheidsgebied, met 
uitzondering van:

Or. en

Motivering

Door dit amendement wordt ervoor gezorgd dat deze richtlijn en de toepasselijke voorschriften 
voor overheidsopdrachten op defensiegebied elkaar niet overlappen.

Amendement 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
andere overheidsopdrachten en prijsvragen 
dan die welke in lid 1 zijn genoemd, 
voorzover de bescherming van de 
essentiële veiligheidsbelangen van een 
lidstaat niet kan worden gewaarborgd in 
een aanbestedingsprocedure 
overeenkomstig deze richtlijn.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
overheidsopdrachten en prijsvragen die 
voor het overige niet krachtens lid 1 zijn 
vrijgesteld, terwijl:
(a) de bescherming van de essentiële 
veiligheidsbelangen van een lidstaat niet 
kan worden gewaarborgd in een 
aanbestedingsprocedure overeenkomstig 
deze richtlijn;

(b) de toepassing van deze richtlijn de 
lidstaat zou verplichten informatie te 
verstrekken, terwijl deze de 
openbaarmaking daarvan in strijd acht 
met zijn essentiële veiligheidsbelangen; of
(c) de aanbesteding en de uitvoering van 
de opdracht of prijsvraag vergezeld 
moeten gaan van speciale 
veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de 
wetgeving, verordeningen of 
bestuursrechtelijke bepalingen die in de 
betrokken lidstaat van kracht zijn. 
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Or. en

Motivering

Door dit amendement wordt ervoor gezorgd dat deze richtlijn en de toepasselijke voorschriften 
voor overheidsopdrachten op defensiegebied elkaar niet overlappen.

Amendement 587
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beginselen van het gunnen van 
overheidsopdrachten

Doel en beginselen van het gunnen van 
overheidsopdrachten

Or. en

Amendement 588
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Organen die aankopen doen, moeten met 
het oog op de aanbestedingsprocedure 
ervoor zorgen dat personeel dat werkzaam 
is in het kader van de contracten voor de 
uitvoering van diensten of werken die 
onder de procedure vallen, verzekerd is 
van degelijke arbeidsomstandigheden en 
dat de aanbestedingsprocedure niet tot 
een slechte behandeling leidt. 

Or. fi

Amendement 589
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze richtlijn is om een 
efficiënte besteding van publieke 
middelen te waarborgen, een hoge 
kwaliteit van de gunning van 
overheidsopdrachten te bevorderen, de 
mededinging en de werking van 
aanbestedingsmarkten te versterken en 
gelijke kansen voor ondernemingen en 
andere aanbieders te waarborgen bij de 
inschrijving op overheidsopdrachten voor 
leveringen, diensten en werken in het 
kader van open aanbestedingen van 
overheidsopdrachten.

Or. en

Amendement 590
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten worden niet 
opgesteld met het doel om deze uit te 
sluiten van de werkingssfeer van de 
richtlijn of om de mededinging op 
kunstmatige wijze te beperken.

Schrappen

Or. fr

Amendement 591
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten worden niet 
opgesteld met het doel om deze uit te 
sluiten van de werkingssfeer van de 
richtlijn of om de mededinging op 

Overheidsopdrachten worden niet 
opgesteld met het doel om deze uit te 
sluiten van de werkingssfeer van de 
richtlijn of om de mededinging op 
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kunstmatige wijze te beperken. kunstmatige wijze te beperken. De 
procedures moeten steeds gepaard gaan 
met passende waarborgen die garanderen 
dat de beginselen van gelijke behandeling 
en transparantie, vrije mededinging, 
openbaarheid en het efficiënte beheer van 
overheidsmiddelen nageleefd worden.

Or. es

Amendement 592
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Marktdeelnemers dienen de sociale en 
arbeidswetgeving en regelgeving 
betreffende arbeidsomstandigheden na te 
leven die van toepassing zijn in het land 
waarin het werk, de dienst of het product 
van de inschrijving wordt aangeboden, 
zoals bepaald in de nationale wetgeving 
en/of in de internationale 
arbeidsrechtelijke verdragen inzake 
arbeidsomstandigheden die zijn 
opgenomen in bijlage XI.

Or. fi

Amendement 593
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten moeten de in 
Richtlijn 2011/7/EU vastgestelde 
betalingstermijn in acht nemen.

Or. en
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Amendement 594
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondernemers komen de verplichtingen 
inzake sociale bescherming en 
bescherming van de werkgelegenheid 
alsmede arbeidsomstandigheden na die 
van toepassing zijn op de plaats waar het 
werk, de dienst of de levering wordt 
uitgevoerd, zoals bepaald in de wetgeving 
van de Unie en de nationale wetgeving 
en/of collectieve overeenkomsten of de in 
bijlage XI vermelde internationale 
arbeidsrechtsvoorschriften.

Or. en

Amendement 595
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategie voor e-aanbesteding en het 
tijdschema voor verplichte e-aanbesteding 
tegen medio 2016 worden 
geïmplementeerd zoals de Commissie 
heeft voorgesteld. Er wordt een 
gemakkelijk toegankelijk uniform 
Europees platform met één enkel 
besturingssysteem gecreëerd, waarbij de 
diensten worden geleverd in alle officiële 
Europese talen.

Or. en

Amendement 596
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten moeten worden 
ingezet voor slimme, duurzame, inclusieve 
groei, om gemeenschappelijke 
maatschappelijke doelen te steunen en om 
hoogwaardige goederen en diensten te 
leveren. Overheden op alle niveaus 
hebben het recht om te beslissen hoe zij de 
aanbesteding regelen en hun diensten 
organiseren.
Ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen inzake sociale bescherming 
en bescherming van de werkgelegenheid 
en de arbeidsvoorwaarden die gelden op 
de locatie waar het werk, de dienst of de 
levering moet worden uitgevoerd, zoals 
bepaald in nationale wetgeving en/of 
collectieve overeenkomsten of 
voorzieningen in de internationale 
arbeidswet zoals opgesomd in bijlage XI 
en met name in ILO-Conventie nr. 94.

Or. en

Amendement 597
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten streven bij de 
plaatsing van opdrachten naar de "beste 
prijs-kwaliteitverhouding". Daartoe 
worden overheidsopdrachten gegund op 
basis van de economisch meest voordelige 
inschrijving.

Or. en

Amendement 598
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De precieze inhoud van 
overheidsopdrachten wordt openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 599
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 600
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor overheidsopdrachten voor diensten 
en werken alsmede voor 
overheidsopdrachten voor leveringen die 
bijkomende diensten of plaatsings- en 
installatiewerkzaamheden inhouden, kan 
van rechtspersonen echter worden geëist 
dat zij in de inschrijving of in de aanvraag 
tot deelneming de namen en de
desbetreffende beroepskwalificaties

Voor overheidsopdrachten voor diensten 
en werken alsmede voor 
overheidsopdrachten voor leveringen die 
bijkomende diensten of plaatsings- en 
installatiewerkzaamheden inhouden, kan 
van rechtspersonen echter worden geëist 
dat zij in de inschrijving of in de aanvraag 
tot deelneming de desbetreffende 
beroepskwalificatieniveaus vermelden van 



AM\908711NL.doc 63/152 PE492.858v01-00

NL

vermelden van de personen die met de 
uitvoering van de opdracht worden belast.

de personen die met de uitvoering van de 
opdracht worden belast.

Or. en

Motivering

In de huidige tekst lijkt het dat bij diensten die grotendeels door professioneel personeel worden 
verricht (zoals ingenieursadviesdiensten), de projectteams mogelijk al in de aanvraag tot 
deelneming door de gegadigden moeten worden vastgesteld. In de praktijk is het onmogelijk om 
al het personeel reeds in de inschrijving aan de opdracht toe te wijzen, gelet op de totale duur 
van de selectie- en gunningsprocedure.

Amendement 601
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor overheidsopdrachten voor diensten 
en werken alsmede voor 
overheidsopdrachten voor leveringen die 
bijkomende diensten of plaatsings- en 
installatiewerkzaamheden inhouden, kan 
van rechtspersonen echter worden geëist 
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.

Or. es

Amendement 602
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1

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 

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures 
voorbehouden aan beschutte werkplaatsen 
en aan ondernemers die de 
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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.

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 en/of
achtergestelde personen zijn.
"Achtergestelde personen" zijn onder 
meer: werklozen, personen die grote 
integratieproblemen ondervinden, 
personen die het risico lopen uitgesloten 
te raken, personen die tot kwetsbare 
groepen of achtergestelde minderheden 
behoren.

Or. en

Motivering

Het begrip "achtergestelde personen" dient nader te worden omschreven, omdat het meer omvat 
dan alleen "personen met een handicap", waarnaar in de huidige richtlijnen wordt verwezend. 
Met deze definitie wordt de juridische duidelijkheid versterkt.

Amendement 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 

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 die 
geëxploiteerd worden door en voor het 
grootste deel in handen zijn van instanties 
zonder winstoogmerk, of de uitvoering van 
deze opdrachten voorbehouden in het kader 
van programma's voor beschermde arbeid, 
op voorwaarde dat de meerderheid van de 
betrokken werknemers personen met een 
handicap zijn, die vanwege de aard of de 
ernst van hun beperkingen geen 
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beroepsactiviteit kunnen uitoefenen in 
normale omstandigheden of die niet 
gemakkelijk werk kunnen vinden op de 
gewone arbeidsmarkt;
b) sociale ondernemingen en 
programma's die de maatschappelijke en 
professionele integratie van 
achtergestelde werknemers tot doel 
hebben, mits meer dan 30% van de 
werknemers van deze ondernemingen of 
programma's achtergestelde werknemers 
zijn.

In de oproep tot mededinging wordt naar 
deze bepaling verwezen.

In de oproep tot mededinging wordt naar 
deze bepaling verwezen.

In lidstaten waar de omstandigheden dat 
rechtvaardigen, omdat er veel mensen met 
een handicap zijn die kunnen werken 
maar die niet actief zijn op de 
arbeidsmarkt, moet het voorbehoud van 
de opdrachten waarvan sprake onder a) 
verplicht gesteld worden, tenminste voor 
het aantal opdrachten of het aandeel van 
de opdrachten dat door de aanbestedende 
diensten of door andere bevoegde 
instanties wordt vastgesteld.

Or. es

Amendement 604
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1

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 

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures 
voorbehouden aan beschermde arbeid 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 
beschermde arbeid, ondernemingen of 
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programma's gehandicapte of 
achtergestelde werknemers zijn.

programma's gehandicapte of 
achtergestelde werknemers zijn.

Or. en

Amendement 605
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als vertrouwelijk 
is verstrekt, niet bekend; hieronder vallen 
met name, zonder daartoe beperkt te 
blijven, fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
de vertrouwelijke aspecten van 
inschrijvingen.

1. Ondanks de bepalingen in deze richtlijn 
of in het nationale recht en onverminderd 
de verplichtingen inzake bekendmaking 
van gegunde overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als vertrouwelijk 
is verstrekt, niet bekend; hieronder vallen 
met name, zonder daartoe beperkt te 
blijven, fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
de vertrouwelijke aspecten van 
inschrijvingen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat deze regel niet geldt als de aanbestedende dienst het recht of de plicht 
heeft de relevante informatie te verstrekken, bijvoorbeeld tijdens een behoorlijke rechtsgang.

Amendement 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
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onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als 
vertrouwelijk is verstrekt, niet bekend;
hieronder vallen met name, zonder 
daartoe beperkt te blijven, fabrieks- of 
bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke 
aspecten van inschrijvingen.

onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie en de 
elementen van de inschrijving die hem 
door een ondernemer zijn verstrekt, niet 
bekend.

Or. fr

Amendement 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als vertrouwelijk 
is verstrekt, niet bekend; hieronder vallen 
met name, zonder daartoe beperkt te 
blijven, fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
de vertrouwelijke aspecten van 
inschrijvingen.

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als vertrouwelijk 
is verstrekt, niet bekend; hieronder vallen 
met name, zonder daartoe beperkt te 
blijven, fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
de vertrouwelijke aspecten van 
inschrijvingen.

 Or. de

Motivering

Scheppen van duidelijkheid dat deze bepaling niet van toepassing is indien de aanbestedende 
dienst vanwege afwijkende andere bepalingen deze informatie, bv. in een beroepsprocedure, 
mag of moet doorgeven aan de wettelijke toezichthoudende autoriteit of in een gewone 



PE492.858v01-00 68/152 AM\908711NL.doc

NL

gerechtelijke procedure.

Amendement 608
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als 
vertrouwelijk is verstrekt, niet bekend; 
hieronder vallen met name, zonder 
daartoe beperkt te blijven, fabrieks- of 
bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke 
aspecten van inschrijvingen.

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer is verstrekt, niet 
bekend; met name fabrieks- of 
bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke 
aspecten van inschrijvingen.

De aanbestedende dienst kan 
aansprakelijk worden gesteld indien hij 
deze verplichting niet nakomt.

Or. fr

Motivering

Aanscherping van de bepalingen over de vertrouwelijkheid van de informatie die gegadigden of 
inschrijvers tijdens de aanbestedingsprocedure aan de aanbestedende dienst verstrekken. De 
aanbestedende dienst is aansprakelijk indien hij gevoelige informatie, zoals fabrieks- en 
bedrijfsgeheimen, bekendmaakt.

Amendement 609
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
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nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als vertrouwelijk 
is verstrekt, niet bekend; hieronder vallen 
met name, zonder daartoe beperkt te 
blijven, fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
de vertrouwelijke aspecten van 
inschrijvingen.

nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, handelt een 
aanbestedende dienst volstrekt te goeder 
trouw en maakt deze de informatie die 
hem door een ondernemer als vertrouwelijk 
is verstrekt, niet bekend; hieronder vallen 
met name, zonder daartoe beperkt te 
blijven, fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
de vertrouwelijke aspecten van 
inschrijvingen.

Or. en

Motivering

Deze verplichting moet "volstrekt te goeder trouw" (uberrima fides) worden uitgeoefend, 
aangezien deze in sommige nationale wetgevingen reeds bestaat. 

Amendement 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een aanbestedende dienst kan een 
ondernemer eisen stellen die tot doel 
hebben de vertrouwelijke aard van de 
informatie die hij beschikbaar stelt, 
gedurende de aanbestedingsprocedure te 
beschermen.

2. De aanbestedende dienst kan
aansprakelijk worden gesteld indien hij
deze verplichting niet nakomt.

Or. fr

Amendement 611
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een aanbestedende dienst kan een 
ondernemer eisen stellen die tot doel 
hebben de vertrouwelijke aard van de 
informatie die hij beschikbaar stelt, 
gedurende de aanbestedingsprocedure te 
beschermen.

2. Een aanbestedende dienst kan een 
ondernemer eisen stellen die tot doel 
hebben de vertrouwelijke aard van de 
informatie die hij beschikbaar stelt, 
gedurende de aanbestedingsprocedure te
beschermen als de openbaarmaking van 
dergelijke informatie afbreuk zou doen 
aan de eerlijke mededinging.

Or. en

Amendement 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit artikel staat openbaarmaking 
van gesloten contracten, met inbegrip van 
eventuele latere wijzigingen, niet in de 
weg.

Or. en

Amendement 613
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De leden 1 en 2 van dit artikel staan 
openbaarmaking van contracten, nadat 
deze zijn gesloten, met inbegrip van 
eventuele latere wijzigingen, niet in de 
weg.

Or. en

Amendement 614
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) telefoon in de gevallen en onder de 
omstandigheden genoemd in lid 6, of

Schrappen

Or. en

Motivering

De telefoon wordt in dergelijke procedures niet echt gebruikt; de voorkeur wordt gegeven aan 
snellere communicatiemiddelen die traceerbaar zijn.

Amendement 615
Kerstin Westphal

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen in andere situaties 
dan die waarin de artikelen 32, 33, 34, 35, 
lid 2, 49, lid 2, of 51 van deze richtlijn 
voorzien, het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen verplicht stellen.

Schrappen

 Or. de

Motivering

Het is ook in de toekomst nodig om schriftelijke, per post verstuurde offertes toe te staan. Het is 
namelijk bijna ondenkbaar dat kleinere bedrijven, die maar ongeveer een tot drie keer per jaar 
meedoen aan een Europese aanbesteding, zich de noodzakelijke technische infrastructuur 
kunnen veroorloven en deze voortdurend up-to-date kunnen houden. Een dergelijke verplichting 
zou ertoe kunnen leiden dat kmo's door grote ondernemingen van de markt worden verdrongen. 

Amendement 616
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gekozen communicatiemiddelen 
moeten algemeen beschikbaar zijn en 

De gekozen communicatiemiddelen 
moeten algemeen beschikbaar en 
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mogen de toegang van ondernemers tot de 
gunningsprocedure niet beperken.

toegankelijk voor personen met een 
handicap zijn en mogen de toegang van 
ondernemers tot de gunningsprocedure niet 
beperken.

Or. en

Amendement 617
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gekozen communicatiemiddelen 
moeten algemeen beschikbaar zijn en 
mogen de toegang van ondernemers tot de 
gunningsprocedure niet beperken.

De gekozen communicatiemiddelen 
moeten algemeen beschikbaar en 
toegankelijk voor personen met een 
handicap zijn en mogen de toegang van 
ondernemers tot de gunningsprocedure niet 
beperken.

Or. en

Amendement 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de interoperabiliteit van technische 
formaten en proces- en berichtnormen te 
waarborgen, met name in een 
grensoverschrijdende context, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 89 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om het gebruik van bepaalde 
technische normen verplicht te stellen, ten 
minste met betrekking tot het gebruik van 
elektronische inschrijving, elektronische 
catalogi en middelen voor elektronische 
authenticatie.

Om de interoperabiliteit van technische 
formaten en proces- en berichtnormen te 
waarborgen, met name in een 
grensoverschrijdende context, moet de 
Commissie het gebruik van bepaalde 
technische normen aanbevelen, ten minste 
met betrekking tot het gebruik van 
elektronische inschrijving, elektronische 
catalogi en middelen voor elektronische 
authenticatie.

Or. en
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Amendement 619
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aanvragen tot deelneming aan een 
procedure voor de gunning van een 
opdracht kunnen schriftelijk of telefonisch
worden ingediend; in het laatste geval 
wordt een geschreven bevestiging 
gezonden voordat de voor ontvangst van 
de aanvraag gestelde termijn is 
verstreken;

(a) aanvragen tot deelneming aan een 
procedure voor de gunning van een 
opdracht kunnen schriftelijk worden 
ingediend;

Or. en

Motivering

De telefoon wordt in dergelijke procedures niet echt gebruikt; de voorkeur wordt gegeven aan 
snellere communicatiemiddelen die traceerbaar zijn.

Amendement 620
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 92, lid 1, 
bepaalde datum alle 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
vier jaar na de in artikel 92, lid 1, bepaalde 
datum alle aanbestedingsprocedures uit 
hoofde van deze richtlijn worden verricht 
met gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen, met name door 
elektronische inschrijving, overeenkomstig 
de voorschriften van dit artikel.

Or. en

Motivering

Deze termijn is te krap.
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Amendement 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 92, lid 1, 
bepaalde datum alle 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
vier jaar na de in artikel 92, lid 1, bepaalde 
datum alle aanbestedingsprocedures uit 
hoofde van deze richtlijn worden verricht 
met gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen, met name door 
elektronische inschrijving, overeenkomstig 
de voorschriften van dit artikel.

 Or. de

Motivering

De elektronische aanbesteding kan leiden tot lagere transactiekosten en grotere transparantie. 
De eis om de elektronische communicatie in aanbestedingsprocedures binnen twee jaar na 
goedkeuring van de richtlijn in dwingend nationaal recht om te zetten, is echter te ambitieus. De 
invoering van elektronische aanbestedingen leidt tot hoge initiële kosten. Daarnaast moeten de 
aanbestedende diensten en de ondernemingen zich aanpassen aan de nieuwe elektronische 
systemen.

Amendement 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 92, lid 1, 
bepaalde datum alle
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat tegen 
1 januari 2017 ten minste 70% van de 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

De lidstaten zorgen ervoor dat tegen 
1 januari 2020 100% van de 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
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deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

Voorts stimuleren de lidstaten ten aanzien 
van de aanbesteding van opdrachten voor 
werken het systematisch gebruik van 
digitale driedimensionale voorstellingen 
na de algemene tijdschema's voor de 
implementatie van de in alinea 1 en 2 
beschreven elektronische aanbesteding.

Or. en

Motivering

Deze aanpak in twee stappen wordt als een realistischer streefdoel beschouwd dan het door de 
Commissie voorgestelde streefdoel en geeft de aanbestedende diensten voldoende tijd voor de 
planning en implementatie.

Amendement 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 92, lid 1, 
bepaalde datum alle 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

7. De lidstaten nemen alle maatregelen die 
nodig zijn om het gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen te 
vergemakkelijken, met name 
elektronische inschrijving, voor alle 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn, overeenkomstig de 
voorschriften van dit artikel.

Or. en

Amendement 624
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk
twee jaar na de in artikel 92, lid 1, 
bepaalde datum alle 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk
vier jaar na de in artikel 92, lid 1, bepaalde 
datum alle aanbestedingsprocedures uit 
hoofde van deze richtlijn worden verricht 
met gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen, met name door 
elektronische inschrijving, overeenkomstig 
de voorschriften van dit artikel.

 Or. de

Amendement 625
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 92, lid 1, 
bepaalde datum alle 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
drie jaar na de in artikel 92, lid 1, bepaalde 
datum alle aanbestedingsprocedures uit 
hoofde van deze richtlijn worden verricht 
met gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen, met name door 
elektronische inschrijving, overeenkomstig 
de voorschriften van dit artikel.

Or. fr

Amendement 626
Monica Luisa Macovei

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om 
belangenconflicten die bij de uitvoering 
van onder deze richtlijn vallende 
aanbestedingsprocedures ontstaan, 
inclusief met betrekking tot het opzetten en 

1. De lidstaten voeren mechanismen in om 
reële, potentiële of vermeende 
belangenconflicten die bij de uitvoering 
van onder deze richtlijn vallende 
aanbestedingsprocedures ontstaan, 
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voorbereiden van de procedure, het 
opstellen van de 
aanbestedingsdocumenten, de selectie van 
gegadigden en inschrijvers en de gunning 
van de opdracht, daadwerkelijk te 
voorkomen, vast te stellen en onmiddellijk 
te verhelpen, teneinde verstoring van de 
mededinging te voorkomen en een gelijke 
behandeling van alle inschrijvers te 
verzekeren.

inclusief met betrekking tot het opzetten en 
voorbereiden van de procedure, het 
opstellen van de 
aanbestedingsdocumenten, de selectie van 
gegadigden en inschrijvers, de gunning van 
de opdracht en de implementatiefase, 
daadwerkelijk te voorkomen, vast te stellen 
en onmiddellijk te verhelpen, teneinde 
verstoring van de mededinging te 
voorkomen en een gelijke behandeling van 
alle inschrijvers te verzekeren.

Or. en

Amendement 627
Phil Prendergast

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om 
belangenconflicten die bij de uitvoering 
van onder deze richtlijn vallende 
aanbestedingsprocedures ontstaan, 
inclusief met betrekking tot het opzetten en 
voorbereiden van de procedure, het 
opstellen van de 
aanbestedingsdocumenten, de selectie van 
gegadigden en inschrijvers en de gunning 
van de opdracht, daadwerkelijk te 
voorkomen, vast te stellen en onmiddellijk 
te verhelpen, teneinde verstoring van de 
mededinging te voorkomen en een gelijke 
behandeling van alle inschrijvers te 
verzekeren.

1. De lidstaten stellen regels vast om 
belangenconflicten die bij de uitvoering 
van onder deze richtlijn vallende 
aanbestedingsprocedures ontstaan, 
inclusief met betrekking tot 
voorbereidende marktraadplegingen, het 
opzetten en voorbereiden van de 
procedure, het opstellen van de 
aanbestedingsdocumenten, de selectie van 
gegadigden en inschrijvers en de gunning 
van de opdracht, daadwerkelijk te 
voorkomen, vast te stellen en onmiddellijk 
te verhelpen, teneinde verstoring van de 
mededinging te voorkomen en een gelijke 
behandeling van alle inschrijvers te 
verzekeren.

Or. en

Amendement 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder het begrip belangenconflict valt ten 
minste elke situatie waarin de in lid 2 
bedoelde categorieën personen direct of 
indirect een privé-belang hebben bij het 
resultaat van de aanbestedingsprocedure, 
waardoor de indruk kan ontstaan dat zij 
worden gehinderd bij de onpartijdige en 
objectieve uitoefening van hun plichten.

Onder het begrip belangenconflict valt ten 
minste elke situatie waarin de in lid 2 
bedoelde categorieën personen direct of 
indirect een gezamenlijk belang hebben bij 
het resultaat van de 
aanbestedingsprocedure, waardoor de 
indruk kan ontstaan dat zij worden 
gehinderd bij de onpartijdige en objectieve 
uitoefening van hun plichten.

Or. en

Amendement 629
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder het begrip belangenconflict valt ten 
minste elke situatie waarin de in lid 2 
bedoelde categorieën personen direct of 
indirect een privé-belang hebben bij het 
resultaat van de aanbestedingsprocedure, 
waardoor de indruk kan ontstaan dat zij 
worden gehinderd bij de onpartijdige en 
objectieve uitoefening van hun plichten.

Het begrip belangenconflict beoogt 
situaties waarin de in lid 2 bedoelde 
categorieën personen direct of indirect een 
privé-belang hebben bij het resultaat van 
de aanbestedingsprocedure, waardoor de 
indruk kan ontstaan dat zij worden 
gehinderd bij de onpartijdige en objectieve 
uitoefening van hun plichten.

Or. fr

Amendement 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder het begrip belangenconflict valt ten 
minste elke situatie waarin de in lid 2 
bedoelde categorieën personen direct of 
indirect een privé-belang hebben bij het 
resultaat van de aanbestedingsprocedure, 
waardoor de indruk kan ontstaan dat zij 

Onder het begrip belangenconflict valt elke 
situatie waarin de in lid 2 bedoelde 
categorieën personen direct of indirect een 
privébelang hebben bij het resultaat van de 
aanbestedingsprocedure, waardoor de 
indruk kan ontstaan dat zij worden 
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worden gehinderd bij de onpartijdige en 
objectieve uitoefening van hun plichten.

gehinderd bij de onpartijdige en objectieve 
uitoefening van hun plichten.

Or. en

Amendement 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel zijn 
"privé-belangen" alle belangen in verband 
met familie, gevoelsleven, economie, 
politiek of andere belangen die zij delen 
met de gegadigden of de inschrijvers, met 
inbegrip van conflicterende 
beroepsbelangen.

Voor de toepassing van dit artikel zijn 
"gezamenlijke belangen" alle
economische belangen of familiebanden
die zij delen met de gegadigden of de 
inschrijvers, met inbegrip van 
conflicterende beroepsbelangen.

Or. en

Amendement 632
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel zijn
"privé-belangen" alle belangen in 
verband met familie, gevoelsleven, 
economie, politiek of andere belangen die 
zij delen met de gegadigden of de 
inschrijvers, met inbegrip van 
conflicterende beroepsbelangen.

Onder privé-belangen worden verstaan 
vermogensrechtelijke of financiële 
belangen die gedeeld worden met de 
gegadigden of de inschrijvers en ook 
vallen hieronder de voordelen die 
voortvloeien uit rechtstreekse financiële 
betalingen, door middel van 
werkgelegenheid, arbeidscontracten, 
investeringen en deelname aan de 
activiteiten waarop de contracten van 
toepassing zijn.

Or. fr

Amendement 633
Marc Tarabella
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorzitter van de aanbestedende 
dienst en leden van de beslissingsorganen 
van de aanbestedende dienst die zonder 
noodzakelijkerwijs bij de uitvoering van 
de aanbestedingsprocedure betrokken te 
zijn toch invloed kunnen uitoefenen op 
het resultaat van deze procedure.

Schrappen

Or. fr

Amendement 634
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorzitter van de aanbestedende 
dienst en leden van de beslissingsorganen
van de aanbestedende dienst die zonder 
noodzakelijkerwijs bij de uitvoering van de 
aanbestedingsprocedure betrokken te zijn 
toch invloed kunnen uitoefenen op het 
resultaat van deze procedure.

(b) de voorzitter van de aanbestedende 
dienst die zonder noodzakelijkerwijs bij de 
uitvoering van de aanbestedingsprocedure 
betrokken te zijn toch invloed kunnen 
uitoefenen op het resultaat van deze 
procedure.

Or. en

Motivering

"Leden van de besluitvormende organen" zijn lokale vertegenwoordigers, regionale en nationale 
afgevaardigden. Dit is een zeer verstrekkende definitie die veel bureaucratie veroorzaakt. De 
meeste lidstaten beschikken over andere instrumenten die beter zijn aangepast aan de noodzaak 
om corruptie te bestrijden.

Amendement 635
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gegadigden en inschrijvers bij de 
aanvang van de aanbestedingsprocedure 
een verklaring indienen over het bestaan 
van bevoorrechte banden met de in lid 2, 
onder b), bedoelde personen, waardoor 
dezen in een situatie van belangenconflict 
kunnen terechtkomen; de aanbestedende 
dienst vermeldt in het in artikel 85 
genoemde individuele verslag of een 
gegadigde of inschrijver een verklaring 
heeft ingediend.

(b) gegadigden en inschrijvers, bv. 
bedrijfsleiders of andere personen die 
beslissings- of controlebevoegdheid 
hebben ten aanzien van de gegadigde of 
de inschrijver, bij de aanvang van de 
aanbestedingsprocedure een verklaring 
indienen over het bestaan van bevoorrechte 
banden met de in lid 2, onder b), bedoelde 
personen, waardoor dezen in een situatie 
van belangenconflict kunnen
terechtkomen; de aanbestedende dienst 
vermeldt in het in artikel 85 genoemde 
individuele verslag of een gegadigde of 
inschrijver een verklaring heeft ingediend.

Or. en

Amendement 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, brengt de aanbestedende 
dienst de overeenkomstig artikel 84 
aangewezen toezichtsinstantie 
onmiddellijk op de hoogte en neemt hij 
passende maatregelen om elke 
onrechtmatige invloed op het 
gunningsproces te voorkomen en een 
gelijke behandeling van de gegadigden en 
inschrijvers te verzekeren. Indien het 
belangenconflict niet daadwerkelijk met 
andere middelen kan worden verholpen, 
wordt de betrokken gegadigde of 
inschrijver uitgesloten van de procedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 637
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, brengt de aanbestedende 
dienst de overeenkomstig artikel 84 
aangewezen toezichtsinstantie
onmiddellijk op de hoogte en neemt hij 
passende maatregelen om elke 
onrechtmatige invloed op het 
gunningsproces te voorkomen en een 
gelijke behandeling van de gegadigden en 
inschrijvers te verzekeren. Indien het 
belangenconflict niet daadwerkelijk met 
andere middelen kan worden verholpen, 
wordt de betrokken gegadigde of 
inschrijver uitgesloten van de procedure.

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, neemt de aanbestedende dienst 
onmiddellijk passende maatregelen om 
elke onrechtmatige invloed op het 
gunningsproces te voorkomen, 
documenteert hij deze maatregelen op 
passende wijze en verzekert hij een gelijke 
behandeling van de gegadigden en 
inschrijvers.

Or. en

Motivering

Dit is veel te bureaucratisch. De laatste zin is niet nodig, omdat de eerste zin al duidelijk genoeg 
is. Transparantie is het belangrijkst.

Amendement 638
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, brengt de aanbestedende 
dienst de overeenkomstig artikel 84 
aangewezen toezichtsinstantie 
onmiddellijk op de hoogte en neemt hij
passende maatregelen om elke 
onrechtmatige invloed op het 
gunningsproces te voorkomen en een 
gelijke behandeling van de gegadigden en 
inschrijvers te verzekeren. Indien het 
belangenconflict niet daadwerkelijk met 
andere middelen kan worden verholpen, 
wordt de betrokken gegadigde of 
inschrijver uitgesloten van de procedure.

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, neemt de aanbestedende dienst 
onmiddellijk passende maatregelen om 
elke onrechtmatige invloed op het 
gunningsproces te voorkomen en een 
gelijke behandeling van de gegadigden en 
inschrijvers te verzekeren. Indien het 
belangenconflict niet daadwerkelijk met 
andere middelen kan worden verholpen, 
wordt de betrokken gegadigde of 
inschrijver uitgesloten van de procedure.
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Or. en

(Zie schrapping van artikel 84)

Amendement 639
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat een 
persoon die te goeder trouw geheime 
belangenconflicten van andere in lid 2, 
onder a), bedoelde personeelsleden meldt, 
het recht heeft te worden beschermd tegen 
vergelding. Vergelding is elke directe of
indirecte nadelige actie die wordt 
aanbevolen, waarmee wordt gedreigd of 
die wordt genomen tegen een persoon 
vanwege dergelijk handelen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten een goed werkend klokkenluidersysteem invoeren om ervoor te zorgen dat 
deze bepalingen invloed hebben.

Amendement 640
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle maatregelen overeenkomstig dit 
artikel worden gedocumenteerd in het 
individueel verslag als bedoeld in artikel 
85.

Schrappen

Or. en

Motivering

Veel te bureaucratisch, één doel van deze herziening was vereenvoudiging ten einde een grotere 
kosteneffectiviteit te creëren.
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Amendement 641
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat zij 
over passende mechanismen beschikken 
om belangenconflictsituaties te 
voorkomen, op te sporen en te verhelpen. 
Dergelijke mechanismen kunnen het 
gebruik van technologische oplossingen 
met zich meebrengen.

Or. en

Amendement 642
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten die in de publieke 
sector werkzame klokkenluiders 
beschermen, ten einde de corruptie, 
andere schendingen van het burgerlijk 
recht en/of misdaden te bestrijden, 
kunnen verzoeken om werknemers die 
voor de onderneming werkzaam zijn, 
gelijkwaardige bescherming te bieden, 
mits die onderneming met publieke 
middelen gefinancierde diensten levert.

Or. en

Amendement 643
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten nemen de maatregelen 
die nodig zijn om te zorgen voor 
doeltreffende en tijdige 
verhaalmogelijkheden, alsook voor de 
toepassing van doeltreffende, 
afschrikkende en evenredige sancties 
wanneer de regels voor 
belangenconflicten worden geschonden. 
De verhaalmogelijkheden en de sancties 
omvatten de nietigverklaring van 
overheidsopdrachten die zijn gegund in 
strijd met de regels voor 
belangenconflicten en de 
aansprakelijkheid voor schade.

Or. en

Amendement 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Bescherming van klokkenluiders

Aanbestedende diensten beschikken over 
interne klokkenluiderprocedures voor het 
personeel om te verzekeren dat:
(a) elk personeelslid (inclusief 
uitzendwerkers, tijdelijke werknemers, 
stagiaires en adviseurs) dat in goed 
vertrouwen enige vorm van materiële 
misstanden onthult, wordt beschermd 
tegen alle vormen van vergelding, 
intimidatie of nadelige acties;
(b) de vertrouwelijkheid van 
klokkenluiders wordt gehandhaafd, tenzij 
zij hier expliciet afstand van doen;
(c) passende mechanismen ter 
beschikking worden gesteld om 
onthullingen te doen, zoals hulplijnen en 
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online-formulieren;
(d) een klokkenluider tegen wie 
vergeldingsacties zijn genomen, het recht 
heeft om te worden gehoord door een 
onpartijdig forum en volledig wordt 
gecompenseerd; diegenen die zich 
schuldig maken aan vergelding, worden 
passend bestraft; 
(e) onthullingen grondig worden 
onderzocht en corrigerende maatregelen 
worden genomen (in voorkomend geval), 
en dat klokkenluiders de mogelijkheid 
hebben aan deze procedures mee te 
werken;
(f) bestuurders moeten aantonen dat 
maatregelen die tegen een klokkenluider 
zijn genomen, een andere motivatie 
hadden dan de melding van misstanden;
(g) onjuiste onthullingen, indien deze te 
goeder trouw zijn gedaan, worden 
beschermd; onthullingen waarvan wordt 
aangetoond dat deze te kwader trouw zijn 
gedaan, worden niet beschermd;
(h) de bestuurders en het personeel 
adequaat zijn opgeleid op het gebied van 
de rechten, het beleid en de procedures 
met betrekking tot klokkenluiders; 
(i) het beleid met betrekking tot 
klokkenluiders periodiek wordt 
gecontroleerd en geëvalueerd door 
onafhankelijke instanties;
(j) de externe melding van misstanden 
aan gekozen functionarissen, ngo's, de 
media en andere toepasselijke partijen 
wordt beschermd als interne kanalen niet 
functioneren of niet bestaan. 

Or. en

Amendement 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22



AM\908711NL.doc 87/152 PE492.858v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen
Onwettig gedrag

Gegadigden verstrekken bij de aanvang 
van de procedure een verklaring op 
erewoord luidens welke zij geen blijk 
geven of zullen geven van de volgende 
feiten:
(a) het onrechtmatig beïnvloeden van het 
besluitvormingsproces van de 
aanbestedende dienst of het verkrijgen 
van vertrouwelijke informatie waardoor 
zij onrechtmatige voordelen uit de 
aanbestedingsprocedure kunnen halen;
(b) het sluiten van overeenkomsten met 
andere gegadigden en inschrijvers om de 
concurrentie te verstoren, of;
(c) het opzettelijk verstrekken van 
misleidende informatie die een materiële 
invloed kan hebben op beslissingen inzake 
uitsluiting, selectie of gunning.

Or. en

Motivering

Om de procedures voor bedrijven te vereenvoudigen, is artikel 22 opgenomen in artikel 59: Het 
aanbestedingspaspoort. Het is de bedoeling dat het paspoort voor alle bedrijven als enige 
standaarddocument dient. Daarom is het verstandig om de administratieve last te verminderen 
door de twee artikelen samen te voegen.

Amendement 646
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen
Onwettig gedrag

Gegadigden verstrekken bij de aanvang 
van de procedure een verklaring op 
erewoord luidens welke zij geen blijk 
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geven of zullen geven van de volgende 
feiten:
(a) het onrechtmatig beïnvloeden van het 
besluitvormingsproces van de 
aanbestedende dienst of het verkrijgen 
van vertrouwelijke informatie waardoor 
zij onrechtmatige voordelen uit de 
aanbestedingsprocedure kunnen halen;
(b) het sluiten van overeenkomsten met 
andere gegadigden en inschrijvers om de 
concurrentie te verstoren, of;
(c) het opzettelijk verstrekken van 
misleidende informatie die een materiële 
invloed kan hebben op beslissingen inzake 
uitsluiting, selectie of gunning.

Or. en

Amendement 647
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het onrechtmatig beïnvloeden van het 
besluitvormingsproces van de 
aanbestedende dienst of het verkrijgen van 
vertrouwelijke informatie waardoor zij 
onrechtmatige voordelen uit de 
aanbestedingsprocedure kunnen halen;

(a) het onrechtmatig beïnvloeden van het 
besluitvormingsproces van de 
aanbestedende dienst met onrechtmatige 
middelen of het verkrijgen van 
vertrouwelijke informatie waardoor zij 
onrechtmatige voordelen uit de 
aanbestedingsprocedure kunnen halen;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de bepalingen met betrekking tot onrechtmatig gedrag.

Amendement 648
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1 – hoofdstuk II bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk II bis
Behandeling van niet onder 

internationale verbintenissen vallende 
leveringen of diensten

Artikel 22 bis
Uitsluiting van inschrijvingen die niet 
onder internationale verbintenissen 
vallende leveringen of diensten bevatten
1. Op verzoek van aanbestedende diensten 
beoordeelt de Commissie of zij voor 
opdrachten met een geraamde waarde van 
5 000 000 euro of meer exclusief belasting 
over de toegevoegde waarde (btw) haar 
goedkeuring kan verlenen aan de 
uitsluiting van procedures voor de 
gunning van opdrachten die leveringen en 
diensten van buiten de Unie bevatten 
waarbij de waarde van de niet onder 
internationale verbintenissen vallende 
leveringen en diensten meer bedraagt dan 
50% van de totale waarde van de 
leveringen en diensten die de inschrijving 
vormen, en dit onder de volgende 
voorwaarden.
2. Wanneer de aanbestedende diensten 
voornemens zijn op grond van lid 1 te 
verzoeken om de uitsluiting van 
procedures voor de gunning van 
opdrachten, geven zij dit aan in de 
overeenkomstig artikel 47 gepubliceerde 
aankondiging van de opdracht.
Aanbestedende diensten verplichten 
inschrijvers informatie te verstrekken over 
de oorsprong van de leveringen en/of 
diensten waarop de inschrijving 
betrekking heeft, en over de waarde 
daarvan.
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen tot 
vaststelling van standaardformulieren 
voor verklaringen betreffende de 
oorsprong van leveringen en diensten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
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volgens de in artikel 91, lid 2, bedoelde 
adviesprocedure vastgesteld.
Wanneer aanbestedende diensten 
inschrijvingen ontvangen die aan de 
voorwaarden van lid 1 voldoen, waarvoor 
zij om die reden verzoeken om uitsluiting, 
stellen zij de Commissie daarvan in 
kennis. Tijdens de 
kennisgevingsprocedure kan de 
aanbestedende dienst zijn onderzoek van 
de inschrijvingen voortzetten.
De kennisgeving wordt elektronisch 
verzonden door middel van een 
standaardformulier. De Commissie neemt 
uitvoeringshandelingen aan tot 
vaststelling van standaardformulieren. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 91, lid 2, bedoelde 
adviesprocedure vastgesteld. Het 
standaardformulier bevat de volgende 
informatie:
(a) de benaming en contactgegevens van 
de aanbestedende dienst;
(b) een beschrijving van het voorwerp van 
de opdracht;
(c) de benaming en contactgegevens van 
de ondernemer waarvan de inschrijving 
zou worden uitgesloten;
(d) informatie over de oorsprong van de 
ondernemer, de leveringen en/of diensten 
en de waarde ervan.
De Commissie kan de aanbestedende 
dienst verzoeken om aanvullende 
informatie.
Deze informatie wordt verstrekt binnen 
acht werkdagen, te rekenen vanaf de 
eerste werkdag volgend op de datum 
waarop de aanbestedende dienst het 
verzoek om aanvullende informatie 
ontvangt. Indien de Commissie binnen 
deze termijn geen informatie ontvangt, 
wordt de in lid 3 vastgestelde termijn 
opgeschort tot de Commissie de gevraagde 
informatie ontvangt.
3. Voor de in lid 1 bedoelde opdrachten 
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neemt de Commissie een 
uitvoeringshandeling aan met betrekking 
tot de goedkeuring van de voorgenomen 
uitsluiting binnen een termijn van twee 
maanden, te rekenen vanaf de eerste 
werkdag volgend op de datum waarop zij 
de kennisgeving ontvangt. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 91, 
lid 2 bis, bedoelde onderzoeksprocedure. 
Deze termijn kan in naar behoren 
gemotiveerde gevallen eenmaal worden 
verlengd met maximaal twee maanden, 
met name wanneer de gegevens in de 
kennisgeving of in de daarbij aangehechte 
documenten onvolledig of onjuist zijn of 
wanneer de vermelde feiten belangrijke 
wijzigingen hebben ondergaan. Indien de 
Commissie na afloop van deze termijn van 
twee maanden of van de verlengde termijn 
geen besluit tot goedkeuring of afwijzing 
van de uitsluiting heeft aangenomen, 
wordt de uitsluiting geacht te zijn 
afgewezen door de Commissie.
4. Bij het vaststellen van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 3 keurt de Commissie de voorgenomen 
uitsluiting in de volgende gevallen goed:
(a) indien de internationale overeenkomst 
inzake markttoegang op het gebied van 
overheidsopdrachten tussen de Unie en 
het land vanwaar de goederen en/of 
diensten afkomstig zijn, voor de 
leveringen en/of diensten waarvoor 
uitsluiting wordt voorgesteld, een 
uitdrukkelijk voorbehoud inzake 
markttoegang bevat zoals gemaakt door 
de Unie;
(b) wanneer er geen overeenkomst als 
bedoeld onder a) bestaat en het derde land 
restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten handhaaft die leiden 
tot een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid in openstelling van de 
markt tussen de Unie en het betrokken 
derde land.
Voor de toepassing van punt b) wordt 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid 
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vermoed wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie 
van ondernemers, goederen en diensten 
uit de EU.
Bij de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 3 keurt de Commissie een 
voorgenomen uitsluiting niet goed 
wanneer daardoor verbintenissen inzake 
markttoegang worden geschonden die de 
Unie in haar internationale 
overeenkomsten is aangegaan.
5. Bij het beoordelen of er sprake is van 
een gebrek aan wezenlijke wederkerigheid 
onderzoekt de Commissie:
(a) in welke mate de 
aanbestedingswetgeving van het 
betrokken land in overeenstemming met 
de internationale normen op het gebied 
van overheidsopdrachten transparantie 
waarborgt en discriminatie ten aanzien 
van goederen, diensten en ondernemers 
uit de Unie verhindert;
(b) in welke mate overheden en/of 
individuele aanbestedende diensten 
discriminerende praktijken ten aanzien 
van goederen, diensten en ondernemers 
uit de Unie invoeren of handhaven.
6. Vooraleer de Commissie een besluit 
overeenkomstig lid 3 neemt, hoort zij de 
betrokken inschrijver of inschrijvers.
7. Aanbestedende diensten die 
overeenkomstig lid 1 inschrijvingen 
hebben uitgesloten, geven dit aan in de 
aankondiging van de gegunde opdracht 
die zij overeenkomstig artikel 48 van deze 
richtlijn publiceren.

Artikel 22 ter
Oorsprongsregels

1. De oorsprong van een product wordt 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 
22 tot en met 26 van Verordening (EG)
nr. 2913/1992 van het Europees 
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Parlement en de Raad van 12 oktober 
1992 tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek1.
2. De oorsprong van een dienst wordt 
vastgesteld op basis van de oorsprong van 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
dienst verleent.
3. Voor de toepassing van deze 
verordening worden leveringen of 
diensten die van oorsprong zijn uit andere 
landen van de Europese Economische 
Ruimte dan de lidstaten, behandeld als die 
welke van oorsprong zijn uit de lidstaten.

Artikel 22 quater
Uitvoering van de 

wederkerigheidsvoorwaarden
Een contract dat met een ondernemer 
wordt gesloten in weerwil van een 
uitvoeringshandeling die de Commissie 
overeenkomstig artikel 22 bis heeft 
vastgesteld naar aanleiding van een door 
aanbestedende diensten gemelde, 
voorgenomen uitsluiting, wordt nietig 
verklaard in de zin van Richtlijn 
2007/66/EG.

Or. en

Amendement 649
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1 – hoofdstuk II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK II bis
Wederkerigheid

Artikel 22 bis
Machtiging van aanbestedende diensten 
om inschrijvingen uit te sluiten die niet 
onder internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten bevatten.
1. De aanbestedende dienst bepaalt of er 
aanleiding is om inschrijvingen die niet 
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onder een internationale verbintenis 
vallende werken, leveringen of diensten 
uit derde landen bevatten, uit te sluiten 
van de procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten, als de waarde van 
de niet onder internationale 
verbintenissen vallende werken, 
leveringen of diensten meer dan 50% van 
de totale waarde van de werken, 
leveringen of diensten waarop de 
inschrijving van toepassing is, 
vertegenwoordigt, met inachtneming van 
het onderhavige artikel. 
Een inschrijving uit een derde land 
waarop geen internationale verbintenis 
van toepassing is, wordt automatisch 
verworpen als de prijs lager is dan 30% 
van de prijs of de gemiddelde kosten van 
de overige inschrijvingen.
2. De aanbestedende dienst kan 
inschrijvers verzoeken om informatie over 
de herkomst van de in de inschrijving 
opgenomen werken, leveringen of 
diensten en over de waarde ervan. Hij 
aanvaardt eigen verklaringen als 
voorlopig bewijs op basis waarvan 
inschrijvingen niet kunnen worden 
uitgesloten overeenkomstig lid 1. Een 
aanbestedende dienst kan een inschrijver 
tijdens de procedure te allen tijde 
verzoeken de vereiste documentatie geheel 
of gedeeltelijk over te leggen wanneer dit 
noodzakelijk is om het goede verloop van 
de procedure te waarborgen. Wanneer de 
aanbestedende dienst inschrijvingen, die 
voldoen aan de eisen van lid 1, ontvangt 
die hij overweegt uit te sluiten, stelt hij de 
Commissie hiervan in kennis. Tijdens de 
kennisgevingsprocedure kan de 
aanbestedende dienst zijn onderzoek van 
de inschrijvingen voortzetten. Deze 
kennisgeving wordt elektronisch 
verzonden door middel van een 
standaardformulier. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen tot 
vaststelling van standaardformulieren 
voor verklaringen betreffende de 
oorsprong van werken, leveringen of 
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diensten. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 91, lid 2, bedoelde 
adviesprocedure. Het standaardformulier 
bevat de volgende informatie:
(a) de benaming en contactgegevens van 
de aanbestedende dienst;
(b) een beschrijving van het onderwerp 
van de opdracht;
(c) de benaming en contactgegevens van 
de ondernemer waarvan de inschrijving 
zou worden uitgesloten;
(d) informatie over de oorsprong van de 
ondernemer, de werken, leveringen of 
diensten en de waarde ervan.
3. Wanneer de Commissie het besluit van 
de aanbestedende dienst om een 
inschrijving uit te sluiten uit hoofde van 
lid 1 niet goedkeurt, dient de Commissie 
binnen 15 dagen na de eerste werkdag na 
de datum waarop de Commissie de 
kennisgeving ontvangt een met redenen 
omkleed bezwaar in te dienen. Deze 
termijn kan in naar behoren gemotiveerde 
gevallen eenmaal worden verlengd met 
maximaal 15 dagen, met name wanneer 
de gegevens in de kennisgeving of in de 
daarbij aangehechte documenten 
onvolledig of onjuist zijn of wanneer de 
vermelde feiten belangrijke wijzigingen 
hebben ondergaan. Als de Commissie na 
afloop van deze periode van 30 dagen 
geen besluit heeft genomen om de 
uitsluiting goed te keuren of te verwerpen, 
wordt deze geacht door de Commissie te 
zijn aanvaard.
4. De uitsluiting van inschrijvingen die 
werken, leveringen of diensten bevatten 
van procedures voor de gunning van 
opdrachten moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
(a) wanneer in de internationale 
overeenkomst betreffende toegang tot de 
aanbestedingsmarkt, die is gesloten tussen 
de Unie en het land waaruit de goederen 
en/of diensten afkomstig zijn, een 
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uitdrukkelijk voorbehoud inzake 
markttoegang van de kant van de Unie is 
opgenomen voor de goederen en diensten 
waarvoor uitsluiting is voorgesteld;
(b) wanneer er geen overeenkomst als 
bedoeld onder a) bestaat en het derde land 
restrictieve aanbestedingsmaatregelen 
handhaaft die leiden tot een gebrek aan 
wezenlijke wederkerigheid bij de 
marktopenstelling tussen de Unie en het 
betrokken derde land.
Met het oog op letter b) bestaat er een 
vermoeden van gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid wanneer de restrictieve 
aanbestedingsmaatregelen aanleiding 
geven tot ernstige en herhaaldelijke 
discriminatie van ondernemers, werken, 
leveringen en diensten uit de EU.
5. Vooraleer de Commissie een besluit 
overeenkomstig lid 3 neemt, hoort zij de 
betrokken aanbestedende dienst.

Artikel 22 ter
Toepassing van de voorwaarden van 

wederkerigheid
Opdrachten die aan een onderneming zijn 
gegund in strijd met de goedkeuring van 
de Commissie om krachtens artikel 22 een 
inschrijving uit te sluiten, inzake door 
aanbestedende diensten aangemelde 
voorgenomen uitsluiting, worden 
onverbindend verklaard in de zin van 
Richtlijn 2007/66/EG.

Or. fr

Amendement 650
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de aanbesteding van 
overheidsdiensten mogen aanbestedende 
diensten gebruikmaken van een systeem 
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van dienstenvouchers, zodat de klanten 
vrij zijn in hun keuze voor de 
dienstverlener. Aanbestedende diensten 
bepalen de waarde van de 
dienstencheque, de daaronder vallende 
diensten en de klanten die ervan gebruik 
kunnen maken.
Aanbestedende diensten kunnen bepalen 
aan welke eisen de dienstverlener moet 
voldoen om in het systeem van 
dienstencheques opgenomen te worden. 
Deze eisen dienen niet-discriminatoir te 
zijn en in verhouding te staan tot het 
onderwerp van de dienst. De 
dienstverleners die aan de eisen voldoen, 
worden in het systeem opgenomen. De 
lijst van dienstverleners moet openbaar 
worden gemaakt.
Aanbestedende diensten kunnen ook 
bepalen welke dienstverleners in het 
systeem van dienstencheques worden 
opgenomen aan de hand van een in deze 
richtlijn opgenomen procedure.
Klanten mogen een dienstverlener uit het 
systeem van dienstencheques kiezen en 
mogen ook besluiten geen gebruik te 
maken van het systeem.

Or. en

Motivering

In de huidige economische situatie is er behoefte aan nieuwe effectieve instrumenten voor het 
regelen van overheidsdiensten. Een systeem van dienstenvouchers is één aanvullende manier om 
dat te doen. Dit systeem komt kmo's ten goede, omdat het erg eenvoudig is om aan het systeem 
deel te nemen. Het biedt keuzevrijheid aan de burger die zelf kan beslissen wie de dienstverlener 
is. Het is duidelijk dat een systeem van dienstenvouchers ook de dienst ten goede komt.

Amendement 651
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen van 
de bekendmaking van een oproep tot 
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mededinging afzien, indien zij bij de 
mededingingsprocedure van gunning 
door onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog alle 
inschrijvers en alleen de inschrijvers 
betrekken die voldoen aan de criteria van 
de artikelen 55 tot en met 65 en die 
gedurende de voorafgaande openbare of 
niet-openbare procedure inschrijvingen 
hebben ingediend die aan de formele 
eisen van de procedure voor het plaatsen 
van opdrachten voldeden;

Or. en

Amendement 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten 
innovatiepartnerschappen kunnen 
toepassen zoals geregeld bij deze richtlijn.

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten innovatiepartnerschappen kunnen 
toepassen zoals geregeld bij deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De bevordering van flexibiliteit in de keuze van procedures en de bevordering van innovatieve 
aanbestedingspraktijk hebben prioriteit in deze moderniseringsopdracht. Als zodanig moet de 
omzetting van de belangrijkste procedures niet facultatief zijn, maar uniform voor alle lidstaten 
teneinde een gelijk speelveld te waarborgen.

Amendement 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten 
innovatiepartnerschappen kunnen 

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten innovatiepartnerschappen kunnen 
toepassen zoals geregeld bij deze richtlijn.
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toepassen zoals geregeld bij deze richtlijn.

Or. fr

Amendement 654
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten voorzien dat 
aanbestedende diensten de 
concurrentieprocedure toepassen tijdens 
het onderhandelen of bij 
concurrentiegerichte dialoog wanneer de 
overheidsopdracht mogelijk een 
overdracht van onderneming omvat.

 Or. de

Amendement 655
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij kunnen ook bepalen dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

Zij kunnen ook bepalen dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de zin van artikel 27 en 28, 
mits dit niet leidt tot 
concurrentievervalsing of discriminatie.

Or. da

Amendement 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij kunnen ook bepalen dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

De lidstaten bepalen ook dat 
aanbestedende diensten een procedure van 
gunning door onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende situaties:

(a) met betrekking tot werken, wanneer de 
opdracht voor werken zowel het ontwerp 
als de uitvoering van werken in de zin van 
artikel 2, lid 8, tot doel heeft of wanneer
onderhandelingen vereist zijn om de 
juridische of financiële voorwaarden van 
het project te bepalen;

(a) met betrekking tot werken, leveringen 
of diensten die voldoen aan een van de 
volgende criteria:
i) wanneer niet aan de behoeften van de 
aanbestedende dienst kan worden voldaan 
zonder aanpassing van gemakkelijk 
beschikbare oplossingen;

(b) met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor werken, voor 
werken die alleen worden uitgevoerd met 
het oog op onderzoek of innovatie, 
proefneming of ontwikkeling en niet met 
het doel winst te boeken of de kosten voor 
onderzoek en ontwikkeling terug te 
verdienen;

ii) zij omvatten ontwerp- of innovatieve 
oplossingen;
iii) de opdracht kan niet worden gegund 
zonder voorafgaande onderhandelingen
tengevolge van specifieke omstandigheden 
die te maken hebben met de aard, de 
complexiteit of de juridische of financiële 
voorwaarden, of ten gevolge van de 
hieraan verbonden risico's;

(c) met betrekking tot opdrachten voor 
diensten of leveringen, wanneer de 
technische specificaties niet met voldoende 
precisie kunnen worden opgesteld op basis 
van de normen, Europese technische 
goedkeuringen, gemeenschappelijke 
technische specificaties of technische 
referentiekaders in de zin van de punten 2 
tot en met 5 van bijlage VIII;

iv) de technische specificaties ervan 
kunnen niet met voldoende precisie 
worden opgesteld op basis van de normen, 
Europese technische goedkeuringen, 
gemeenschappelijke technische 
specificaties of technische referentiekaders 
in de zin van de punten 2 tot en met 5 van 
bijlage VIII;

(d) in geval van onregelmatige of 
onaanvaardbare inschrijvingen in de zin 
van artikel 30, lid 2, onder a), naar 
aanleiding van een openbare of niet-
openbare procedure;

(e) indien ten gevolge van specifieke 
omstandigheden die te maken hebben met 
de aard of de complexiteit van de werken, 
leveringen of diensten of de hieraan 
verbonden risico's, de opdracht niet kan 
worden gegund zonder voorafgaande 
onderhandelingen.

(b) met betrekking tot werken, leveringen 
of diensten, wanneer naar aanleiding van 
een openbare of een niet-openbare 
procedure alleen onregelmatige of 
onaanvaardbare inschrijvingen zijn 
ingediend. In dergelijke situaties kunnen 
de aanbestedende diensten van de 
bekendmaking van een aankondiging van 
een opdracht afzien, indien zij bij de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen alle inschrijvers en 
alleen de inschrijvers betrekken die 
voldoen aan de criteria van de artikelen 
55 tot en met 63 en die gedurende de 
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voorafgaande openbare of niet-openbare 
procedure inschrijvingen hebben 
ingediend die aan de formele eisen van de 
aanbestedingsprocedure voldeden.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt het gebruik van onderhandelingen flexibeler. De bevordering van 
flexibiliteit in de keuze van procedures en de bevordering van innovatieve aanbestedingspraktijk 
hebben prioriteit in deze moderniseringsopdracht. Als zodanig moet de omzetting van de 
belangrijkste procedures niet facultatief zijn, maar uniform voor alle lidstaten teneinde een 
gelijk speelveld te waarborgen.

Amendement 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – inleidend deel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij kunnen ook bepalen dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

 Or. de

Motivering

In bepaalde gevallen is de procedure van gunning door onderhandelingen de enige mogelijkheid 
om complexe opdrachten te gunnen. 
Daarom moeten de aanbestedende diensten de mogelijkheid krijgen om in dergelijke gevallen 
deze procedure toe te passen.

Amendement 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij kunnen ook bepalen dat aanbestedende Zij bepalen ook dat aanbestedende diensten 
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diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

Or. fr

Amendement 659
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij kunnen ook bepalen dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

Zij bepalen ook dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

Or. nl

Amendement 660
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met betrekking tot werken, wanneer de 
opdracht voor werken zowel het ontwerp 
als de uitvoering van werken in de zin van 
artikel 2, lid 8, tot doel heeft of wanneer 
onderhandelingen vereist zijn om de 
juridische of financiële voorwaarden van 
het project te bepalen;

Schrappen

Or. da

Amendement 661
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) met betrekking tot werken, wanneer de
opdracht voor werken zowel het ontwerp 
als de uitvoering van werken in de zin van 
artikel 2, lid 8, tot doel heeft of wanneer 
onderhandelingen vereist zijn om de 
juridische of financiële voorwaarden van 
het project te bepalen;

(a) met betrekking tot werken, wanneer de
opdrachten meerdere voorwerpen hebben, 
zoals het ontwerp, de uitvoering, de 
financiering, de exploitatie en het 
onderhoud van werken in de zin van 
artikel 2, lid 8, of wanneer 
onderhandelingen vereist zijn om de 
juridische of financiële voorwaarden van 
het project te bepalen;

Or. fr

Amendement 662
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) met betrekking tot werken, wanneer de 
opdracht voor werken zowel het ontwerp 
als de uitvoering van werken in de zin van 
artikel 2, lid 8, tot doel heeft of wanneer 
onderhandelingen vereist zijn om de 
juridische of financiële voorwaarden van 
het project te bepalen;

(a) met betrekking tot werken, wanneer 
onderhandelingen vereist zijn om de 
juridische of financiële voorwaarden van 
het project te bepalen;

Or. en

Motivering

Door deze bepaling kunnen de aanbestedende diensten worden gestimuleerd het ontwerp en de 
uitvoering van werken in één grote opdracht samen te vatten, wat mogelijk niet altijd de te 
prefereren optie is.

Amendement 663
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor werken, voor werken die alleen 

Schrappen
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worden uitgevoerd met het oog op 
onderzoek of innovatie, proefneming of 
ontwikkeling en niet met het doel winst te 
boeken of de kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling terug te verdienen;

Or. da

Amendement 664
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor werken, voor werken die alleen 
worden uitgevoerd met het oog op 
onderzoek of innovatie, proefneming of 
ontwikkeling en niet met het doel winst te 
boeken of de kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling terug te verdienen;

(b) met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor werken, leveringen en diensten voor 
werken die alleen worden uitgevoerd met 
het oog op onderzoek of innovatie, 
proefneming of ontwikkeling en niet met 
het doel winst te boeken of de kosten voor 
onderzoek en ontwikkeling terug te 
verdienen;

Or. fr

Amendement 665
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – onder c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) met betrekking tot opdrachten voor 
diensten of leveringen, wanneer de 
technische specificaties niet met 
voldoende precisie kunnen worden 
opgesteld op basis van de normen, 
Europese technische goedkeuringen, 
gemeenschappelijke technische 
specificaties of technische 
referentiekaders in de zin van de punten 2 
tot en met 5 van bijlage VIII;

Schrappen

Or. da
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Amendement 666
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) met betrekking tot opdrachten voor 
diensten of leveringen, wanneer de 
technische specificaties niet met voldoende 
precisie kunnen worden opgesteld op basis 
van de normen, Europese technische 
goedkeuringen, gemeenschappelijke 
technische specificaties of technische 
referentiekaders in de zin van de punten 2 
tot en met 5 van bijlage VIII;

(c) met betrekking tot opdrachten voor 
kennisgebaseerde diensten of leveringen, 
wanneer de technische specificaties niet 
met voldoende precisie kunnen worden 
opgesteld op basis van de normen, 
Europese technische goedkeuringen, 
gemeenschappelijke technische 
specificaties of technische referentiekaders 
in de zin van de punten 2 tot en met 5 van 
bijlage VIII;

Or. en

Motivering

De mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen is de enige procedure die 
passend is voor creatieve diensten, omdat door de creatieve aard ervan niet kan worden 
geanticipeerd op de resultaten daarvan. Daarom moeten "intellectuele of kennisgebaseerde 
diensten" (zie definitie voorgesteld in artikel 1) duidelijk als zodanig worden vermeld en moet de 
omzetting van de mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen verplicht worden 
gesteld.

Amendement 667
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in geval van onregelmatige of 
onaanvaardbare inschrijvingen in de zin 
van artikel 30, lid 2, onder a), naar 
aanleiding van een openbare of niet-
openbare procedure;

Schrappen

Or. da

Amendement 668
Christel Schaldemose
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) indien ten gevolge van specifieke 
omstandigheden die te maken hebben met 
de aard of de complexiteit van de werken, 
leveringen of diensten of de hieraan 
verbonden risico's, de opdracht niet kan 
worden gegund zonder voorafgaande 
onderhandelingen.

Schrappen

Or. da

Amendement 669
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) indien ten gevolge van specifieke 
omstandigheden die te maken hebben met 
de aard of de complexiteit van de werken, 
leveringen of diensten of de hieraan 
verbonden risico's, de opdracht niet kan 
worden gegund zonder voorafgaande 
onderhandelingen.

(e) wanneer de aanbestedende diensten in 
de oproep tot mededinging rechtvaardigen 
dat ten gevolge van specifieke 
omstandigheden die te maken hebben met 
de aard, de juridische of financiële 
voorwaarden of de complexiteit van de 
werken, leveringen of diensten of de 
hieraan verbonden risico's, de opdracht niet 
kan worden gegund zonder voorafgaande 
onderhandelingen.

Or. en

Motivering

Nu de procedure van gunning door onderhandelingen ook uitdrukkelijk toegankelijk wordt 
gemaakt voor de complexe opdrachten, moet het in het voorstel van de Commissie voorgestelde 
toepassingsgebied minder breed worden. 

Amendement 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) indien niet aan de specifieke 
aanbestedingsbehoeften van de 
aanbestedende dienst kan worden voldaan 
zonder exclusieve gebruikmaking van 
gestandaardiseerde oplossingen.

 Or. de

Motivering

Als de aanbestedende diensten in de aanbestedingsprocedures niet uitsluitend gebruik kunnen 
maken van gestandaardiseerde producten of diensten, dienen de aanbestedende diensten de 
mogelijkheid te hebben om de onderhandelingsprocedure te kiezen.

Amendement 671
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) omwille van de verplichting 
werknemersvertegenwoordigers te 
raadplegen voor werken of diensten waar 
het personeel beïnvloed wordt.

 Or. de

Amendement 672
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de periode tussen de uiterste datum 
voor indiening en de ondertekening van 
het contract mogen aanbestedende 
diensten in dialoog gaan met de 
inschrijvers, als dit tot doel heeft fouten, 
tekortkomingen of misverstanden in de 
inschrijvingen op te helderen of te 
corrigeren, of als dit tot doel heeft de 
inhoud van de inschrijvingen te 
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verduidelijken of aan te vullen, en 
voorzover het geen discriminerende 
gevolgen heeft.

Or. da

Amendement 673
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap niet in nationale 
wetgeving om te zetten.

Schrappen

Or. da

Amendement 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap niet in nationale 
wetgeving om te zetten.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bevordering van flexibiliteit in de keuze van procedures en de bevordering van innovatieve 
aanbestedingspraktijk hebben prioriteit in deze moderniseringsopdracht. Als zodanig moet de 
omzetting van de belangrijkste procedures niet facultatief zijn, maar uniform voor alle lidstaten 
ten einde een gelijk speelveld te waarborgen.
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Amendement 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap niet in nationale 
wetgeving om te zetten.

Schrappen

 Or. de

Motivering

In bepaalde gevallen is de procedure van gunning door onderhandelingen de enige mogelijkheid 
om complexe opdrachten te gunnen. Daarom moeten de aanbestedende diensten de mogelijkheid 
krijgen om in dergelijke gevallen deze procedure toe te passen. Om de harmonisatie van de 
interne markt en de grensoverschrijdende handel te bevorderen, dient de 
onderhandelingsprocedure in alle lidstaten te worden ingevoerd.

Amendement 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap niet in nationale 
wetgeving om te zetten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 677
Wim van de Camp



PE492.858v01-00 110/152 AM\908711NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap niet in nationale 
wetgeving om te zetten.

Schrappen

Or. nl

Motivering

De procedure van gunning door onderhandelingen, de concurrentiegerichte dialoog en het 
innovatiepartnerschap bieden de aanbestedende diensten goede mogelijkheden hun inkoopbeleid 
eenvoudiger, flexibeler en efficiënter vorm te geven. Door lidstaten de mogelijkheid te geven 
deze procedures niet te implementeren, wordt aanbestedende diensten deze vrijheid ontnomen. 
Het is belangrijk dat alle aanbestedende diensten in de toekomst gebruik kunnen maken van deze 
nieuwe procedures.

Amendement 678
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap niet in nationale 
wetgeving om te zetten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 679
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten de De lidstaten zetten de procedure van 
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procedure van gunning door 
onderhandelingen, de concurrentiegerichte 
dialoog of het innovatiepartnerschap niet in 
nationale wetgeving om te zetten.

gunning door onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap om in nationale 
wetgeving.

Or. en

Amendement 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De oproep tot mededinging kan 
geschieden op een van de volgende 
manieren:

De oproep tot mededinging geschiedt door 
middel van een aankondiging van 
opdracht overeenkomstig artikel 47.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt het gebruik van onderhandelingen flexibeler.

Amendement 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) door middel van een aankondiging 
van opdracht overeenkomstig artikel 47,

Schrappen

Or. en

Motivering

Verplaatst naar de inleidende alinea. Dit amendement maakt het gebruik van onderhandelingen 
flexibeler.

Amendement 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door middel van een 
vooraankondiging overeenkomstig 
artikel 46, lid 2, wanneer de opdracht 
wordt gegund door een lagere 
aanbestedende dienst in een niet-
openbare procedure of een 
mededingingsprocedure van gunning 
door onderhandelingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt het gebruik van onderhandelingen flexibeler.

Amendement 683
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door middel van een vooraankondiging 
overeenkomstig artikel 46, lid 2, wanneer 
de opdracht wordt gegund door een lagere
aanbestedende dienst in een niet-openbare 
procedure of een mededingingsprocedure 
van gunning door onderhandelingen.

(b) door middel van een vooraankondiging 
overeenkomstig artikel 46, lid 2, wanneer 
de opdracht wordt gegund door een 
aanbestedende dienst in een niet-openbare 
procedure of een mededingingsprocedure 
van gunning door onderhandelingen.

Or. en

Amendement 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de opdracht wordt gegund door 
een lagere aanbestedende dienst in een 
niet-openbare procedure of een 
mededingingsprocedure van gunning 
door onderhandelingen, bepalen de 
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lidstaten, ondanks alinea 1, dat de oproep 
tot mededinging kan geschieden door 
middel van een vooraankondiging 
overeenkomstig artikel 46, lid 2. Zij 
kunnen deze mogelijkheid ook 
voorbehouden aan specifieke categorieën 
lagere aanbestedende diensten.

In het onder b) genoemde geval worden 
ondernemers die hun belangstelling 
kenbaar hebben gemaakt na de 
bekendmaking van de vooraankondiging, 
uitgenodigd hun belangstelling schriftelijk 
te bevestigen door middel van een 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling overeenkomstig artikel 52.

Wanneer de oproep tot mededinging 
geschiedt door middel van een 
vooraankondiging overeenkomstig 
artikel 46, lid 2, worden ondernemers die 
hun belangstelling kenbaar hebben 
gemaakt na de bekendmaking van de 
vooraankondiging, uitgenodigd hun 
belangstelling schriftelijk te bevestigen 
door middel van een uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling 
overeenkomstig artikel 52.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt het gebruik van onderhandelingen flexibeler. Het zorgt tevens voor een 
geharmoniseerde omzetting door de hele EU.

Amendement 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten, alleen in de 
uitdrukkelijk in artikel 30 vermelde 
specifieke gevallen en omstandigheden,
een procedure voor gunning door 
onderhandelingen zonder bekendmaking 
van een aankondiging van opdracht kunnen 
toepassen.

3. In de specifieke gevallen en 
omstandigheden zoals uitdrukkelijk 
bepaald in artikel 30, bepalen de lidstaten 
dat aanbestedende diensten een procedure 
voor gunning door onderhandelingen 
zonder bekendmaking van een 
aankondiging van opdracht kunnen 
toepassen. De lidstaten staan de 
toepassing van deze procedure niet toe in 
andere gevallen dan die welke zijn 
bepaald in artikel 30.

Or. en
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Motivering

Dit amendement maakt het gebruik van onderhandelingen flexibeler. Het zorgt tevens voor een 
geharmoniseerde omzetting door de hele EU.

Amendement 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 40 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht.

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 21 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht. In speciale 
uitzonderingsgevallen kan de termijn tot 
40 dagen worden verlengd.

Or. de

Motivering

Kortere inschrijvingstermijnen leiden tot een versnelling van de procedure, zonder dat de 
offertes aan kwaliteit moeten inboeten. Een inschrijving als zodanig brengt voor de gegadigde 
nog geen verplichtingen met zich mee. Het voor de inschrijving benodigde inschrijvingsformulier
kan relatief snel worden ingevuld en ingediend als in deze fase nog geen certificaten vereist zijn 
die pas na geruime tijd kunnen worden verkregen.

Amendement 687
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 40
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de aankondiging van de opdracht.

De termijn voor de ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 45
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de aankondiging van de opdracht.

Or. pt

Amendement 688
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 40 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht.

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 45 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht.

Or. en

Amendement 689
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 40 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht.

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 52 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht.

Or. en

Motivering

De nieuwe termijnen zijn in de praktijk te kort en zouden de mededinging kunnen beperken.

Amendement 690
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 40 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht.

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 47 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht.

Or. en
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Motivering

De termijn voor de ontvangst van inschrijvingen moet worden verlengd tot 47 dagen. Dit biedt 
de gegadigden genoeg tijd om hun inschrijving voor te bereiden en het is nog altijd korter dan de 
huidige termijn (52 dagen).

Amendement 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aanbestedende diensten 
een vooraankondiging bekend hebben 
gemaakt die niet wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, kan de minimale 
termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen, als vastgesteld in de 
tweede alinea van lid 1 van dit artikel, 
worden verkort tot 20 dagen, mits aan 
beide volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de vooraankondiging bevat alle 
informatie die voor de in deel B, 
afdeling I, van bijlage VI opgenomen 
aankondiging van de opdracht wordt 
geëist, voorzover die informatie 
beschikbaar is op het tijdstip dat de 
aankondiging wordt bekendgemaakt;
(b) deze vooraankondiging is minimaal 45 
dagen en maximaal twaalf maanden voor 
de verzenddatum van de aankondiging 
van opdracht, ter bekendmaking 
verzonden.

 Or. de

Motivering

De minimale termijn moet worden verkort tot 21 dagen (zie amendement van dezelfde auteurs op 
artikel 25, lid 1) en moet in uitzonderlijke gevallen tot 40 dagen kunnen worden verlengd. Door 
de omkering van de verhouding tussen regel en uitzondering zijn de gevallen van artikel 25, lid 
2, niet langer relevant.

Amendement 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging bekend hebben gemaakt 
die niet wordt gebruikt als een oproep tot 
mededinging, kan de minimale termijn 
voor ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in de tweede alinea van lid 1 
van dit artikel, worden verkort tot 20
dagen, mits aan beide volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging bekend hebben gemaakt 
die niet wordt gebruikt als een oproep tot 
mededinging, kan de minimale termijn 
voor ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in de tweede alinea van lid 1 
van dit artikel, worden verkort tot 15
dagen, mits aan beide volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 693
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging bekend hebben gemaakt 
die niet wordt gebruikt als een oproep tot 
mededinging, kan de minimale termijn 
voor ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in de tweede alinea van lid 1 
van dit artikel, worden verkort tot 20
dagen, mits aan beide volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging bekend hebben gemaakt 
die niet wordt gebruikt als een oproep tot 
mededinging, kan de minimale termijn 
voor ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in de tweede alinea van lid 1 
van dit artikel, worden verkort tot 30
dagen, mits aan beide volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het niet haalbaar blijkt de in 
lid 1, tweede alinea, vastgestelde 
termijnen in acht te nemen wegens een 
door de aanbestedende dienst naar 
behoren gemotiveerde spoedsituatie, kan 
deze een termijn vaststellen die niet 
minder mag bedragen dan 20 dagen na de 
verzenddatum van de aankondiging van 
de opdracht.

Schrappen

 Or. de

Motivering

De minimale termijn moet worden verkort tot 21 dagen (zie amendement van dezelfde auteurs op 
artikel 25, lid 1) en moet in uitzonderlijke gevallen tot 40 dagen kunnen worden verlengd.  Door 
de omkering van de verhouding tussen regel en uitzondering zijn de gevallen van artikel 25, lid 
2, niet langer relevant.

Amendement 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het niet haalbaar blijkt de in lid 
1, tweede alinea, vastgestelde termijnen in 
acht te nemen wegens een door de 
aanbestedende dienst naar behoren 
gemotiveerde spoedsituatie, kan deze een 
termijn vaststellen die niet minder mag 
bedragen dan 20 dagen na de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

3. Wanneer het niet haalbaar blijkt de in lid 
1, tweede alinea, vastgestelde termijnen in 
acht te nemen wegens een door de 
aanbestedende dienst naar behoren 
gemotiveerde spoedsituatie, kan deze een 
termijn vaststellen die niet minder mag 
bedragen dan 15 dagen na de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbestedende dienst kan de in lid 
1, tweede alinea, vastgestelde termijn voor 
ontvangst van inschrijvingen met vijf 
dagen verkorten wanneer hij ermee 
instemt dat inschrijvingen overeenkomstig 
artikel 19, leden 3, 4 en 5, met 
elektronische middelen worden ingediend.

Schrappen

 Or. de

Motivering

De minimale termijn moet worden verkort tot 21 dagen (zie amendement van dezelfde auteurs op 
artikel 25, lid 1) en moet in uitzonderlijke gevallen tot 40 dagen kunnen worden verlengd.. Door 
de omkering van de verhouding tussen regel en uitzondering zijn de gevallen van artikel 25, lid 
2, niet langer relevant.

Amendement 697
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbestedende dienst kan de in lid 
1, tweede alinea, vastgestelde termijn voor 
ontvangst van inschrijvingen met vijf 
dagen verkorten wanneer hij ermee 
instemt dat inschrijvingen overeenkomstig 
artikel 19, leden 3, 4 en 5, met 
elektronische middelen worden ingediend.

Schrappen

Or. en

Amendement 698
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbestedende dienst kan de in lid 
1, tweede alinea, vastgestelde termijn voor 
ontvangst van inschrijvingen met vijf 
dagen verkorten wanneer hij ermee 
instemt dat inschrijvingen overeenkomstig 
artikel 19, leden 3, 4 en 5, met 
elektronische middelen worden ingediend.

Schrappen

Or. en

Amendement 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 21 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

 Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde termijn is te lang. Op basis van de aanbestedingspraktijk 
kan de termijn tot 21 dagen worden verkort. Kortere inschrijvingstermijnen leiden tot een 
versnelling van de procedure, zonder dat de offertes aan kwaliteit moeten inboeten. Een 
inschrijving brengt voor de gegadigde nog geen verplichtingen met zich mee. Het voor de 
inschrijving benodigde inschrijvingsformulier kan relatief snel worden ingevuld en ingediend.

Amendement 700
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal dertig dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 45 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

Or. en

Amendement 701
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 37 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

Or. en

Amendement 702
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 35 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
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vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

Or. en

Motivering

De termijn voor de ontvangst van aanvragen tot deelneming moet worden verlengd tot 35 dagen. 
Dit biedt de gegadigden genoeg tijd om hun inschrijving voor te bereiden en het is nog altijd 
korter dan de huidige termijn (37 dagen).

Amendement 703
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alleen de ondernemers die na 
beoordeling van de gevraagde informatie 
door de aanbestedende dienst daartoe 
worden verzocht, kunnen een inschrijving 
indienen. Aanbestedende diensten kunnen 
overeenkomstig artikel 64 het aantal 
geschikte gegadigden beperken die tot 
deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.

2. Alleen de ondernemers die na 
beoordeling van de gevraagde informatie 
door de aanbestedende dienst daartoe 
worden geselecteerd, kunnen een 
inschrijving indienen. Aanbestedende 
diensten kunnen overeenkomstig artikel 64 
het aantal geschikte gegadigden beperken 
die tot deelneming aan de procedure 
worden geselecteerd.

Or. en

Amendement 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 35 
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 21
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

 Or. de
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Motivering

De door de Commissie voorgestelde termijn is te lang. Op basis van de aanbestedingspraktijk 
kan de termijn tot 21 dagen worden verkort. Kortere inschrijvingstermijnen leiden tot een 
versnelling van de procedure, zonder dat de offertes aan kwaliteit moeten inboeten. Een 
inschrijving brengt voor de gegadigde nog geen verplichtingen met zich mee. Het voor de 
inschrijving benodigde inschrijvingsformulier kan relatief snel worden ingevuld en ingediend.

Amendement 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 35
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 30
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 706
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 35
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 45
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

Or. en

Amendement 707
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 35
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 40
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

Or. en

Amendement 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging hebben bekendgemaakt 
die niet wordt gebruikt als oproep tot 
mededinging, kan de termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in lid 2, tweede alinea, van dit 
artikel, worden verkort tot 15 dagen, mits 
aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

3. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging hebben bekendgemaakt 
die niet wordt gebruikt als oproep tot 
mededinging, kan de termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in lid 2, tweede alinea, van dit 
artikel, worden verkort tot 10 dagen, mits 
aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 709
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging hebben bekendgemaakt 
die niet wordt gebruikt als oproep tot 
mededinging, kan de termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in lid 2, tweede alinea, van dit 
artikel, worden verkort tot 15 dagen, mits 

3. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging hebben bekendgemaakt 
die niet wordt gebruikt als oproep tot 
mededinging, kan de termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in lid 2, tweede alinea, van dit 
artikel, in het algemeen, worden verkort 
tot 36 dagen, en in geen geval tot minder 
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aan alle volgende voorwaarden is voldaan: dan 22 dagen, mits aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 710
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deze vooraankondiging is minimaal 45
dagen en maximaal twaalf maanden voor 
de verzenddatum van de aankondiging van 
opdracht ter bekendmaking verzonden.

(b) deze vooraankondiging is minimaal 52
dagen en maximaal twaalf maanden voor 
de verzenddatum van de aankondiging van 
opdracht ter bekendmaking verzonden.

Or. en

Amendement 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lagere aanbestedende diensten kunnen
de termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen in onderling overleg tussen 
de aanbestedende dienst en de 
geselecteerde gegadigden vaststellen, mits 
alle gegadigden evenveel tijd krijgen om 
hun inschrijvingen voor te bereiden en in te 
dienen. Wanneer geen overeenstemming 
over de termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen kan worden bereikt, stelt de 
aanbestedende dienst een termijn vast die 
ten minste 10 dagen bedraagt, te rekenen 
vanaf de datum van de uitnodiging tot 
inschrijving.

4. De lidstaten bepalen dat alle of 
specifieke categorieën van lagere
aanbestedende diensten de termijn voor 
ontvangst van inschrijvingen in onderling 
overleg tussen de aanbestedende dienst en 
de geselecteerde gegadigden kunnen
vaststellen, mits alle gegadigden evenveel 
tijd krijgen om hun inschrijvingen voor te 
bereiden en in te dienen. Bij gebreke van
overeenstemming over de termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen, stelt de 
aanbestedende dienst een termijn vast die 
ten minste 10 dagen bedraagt, te rekenen 
vanaf de datum van de uitnodiging tot 
inschrijving.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter en zorgt tevens voor een geharmoniseerde 
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omzetting door de hele EU.

Amendement 712
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lagere aanbestedende diensten kunnen 
de termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen in onderling overleg tussen 
de aanbestedende dienst en de 
geselecteerde gegadigden vaststellen, mits 
alle gegadigden evenveel tijd krijgen om 
hun inschrijvingen voor te bereiden en in te 
dienen. Wanneer geen overeenstemming 
over de termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen kan worden bereikt, stelt de 
aanbestedende dienst een termijn vast die 
ten minste 10 dagen bedraagt, te rekenen 
vanaf de datum van de uitnodiging tot 
inschrijving.

4. Lagere aanbestedende diensten kunnen 
de termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen in onderling overleg tussen 
de aanbestedende dienst en de 
geselecteerde gegadigden vaststellen, mits 
alle gegadigden evenveel tijd krijgen om 
hun inschrijvingen voor te bereiden en in te 
dienen. Wanneer geen overeenstemming 
over de termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen kan worden bereikt, stelt de 
aanbestedende dienst een termijn vast die 
ten minste 15 dagen bedraagt, te rekenen 
vanaf de datum van de uitnodiging tot 
inschrijving.

Or. en

Amendement 713
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lagere aanbestedende diensten kunnen 
de termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen in onderling overleg tussen 
de aanbestedende dienst en de 
geselecteerde gegadigden vaststellen, mits 
alle gegadigden evenveel tijd krijgen om 
hun inschrijvingen voor te bereiden en in te 
dienen. Wanneer geen overeenstemming 
over de termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen kan worden bereikt, stelt de 
aanbestedende dienst een termijn vast die 
ten minste 10 dagen bedraagt, te rekenen 
vanaf de datum van de uitnodiging tot 

4. Lagere aanbestedende diensten kunnen 
de termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen in onderling overleg tussen 
de aanbestedende dienst en de 
geselecteerde gegadigden vaststellen, mits 
alle gegadigden evenveel tijd krijgen om 
hun inschrijvingen voor te bereiden en in te 
dienen. Wanneer geen overeenstemming 
over de termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen kan worden bereikt, stelt de 
aanbestedende dienst een termijn vast die 
ten minste 15 dagen bedraagt, te rekenen 
vanaf de datum van de uitnodiging tot 
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inschrijving. inschrijving.

Or. fi

Amendement 714
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 2 genoemde termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen kan met vijf 
dagen worden verkort wanneer de 
aanbestedende dienst ermee instemt dat 
inschrijvingen met elektronische middelen 
worden ingediend overeenkomstig artikel 
19, leden 3, 4 en 5.

Schrappen

Or. en

Amendement 715
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer de aanbestedende dienst 
het bestek binnen de in lid 1, 2, 3 en 4 
vastgestelde termijnen aanpast, dan 
worden deze termijnen met vijftien dagen 
verlengd.

Or. en

Amendement 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij mededingingsprocedures van 
gunning door onderhandelingen mogen alle 

1. Bij mededingingsprocedures van 
gunning door onderhandelingen mogen alle 
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ondernemers een verzoek tot deelneming 
indienen naar aanleiding van een oproep 
tot mededinging door de gevraagde
informatie voor de kwalitatieve selectie te 
verstrekken.

ondernemers een verzoek tot deelneming 
indienen naar aanleiding van een oproep 
tot mededinging die de in bijlage VI, 
deel B en C, beschreven informatie bevat,
door de informatie voor de kwalitatieve 
selectie te verstrekken waarom door de 
aanbestedende dienst is verzocht.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 717
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de aankondiging van de opdracht of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling geven de aanbestedende 
diensten een beschrijving van de opdracht 
en de minimumeisen en vermelden zij de 
gunningscriteria zodat ondernemers kennis 
kunnen nemen van de aard en het 
toepassingsgebied van de aanbesteding en 
kunnen besluiten al dan niet om 
deelneming aan de onderhandelingen te 
verzoeken. De aanbestedende diensten 
vermelden in de technische specificaties 
welke delen daarvan de minimumeisen 
vormen.

In de aankondiging van de opdracht of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling geven de aanbestedende 
diensten een beschrijving van de opdracht 
en de minimumeisen en vermelden zij het 
belangrijkste gunningscriterium of de 
belangrijkste gunningscriteria zodat 
ondernemers kennis kunnen nemen van de 
aard en het toepassingsgebied van de 
aanbesteding en kunnen besluiten al dan 
niet om deelneming aan de 
onderhandelingen te verzoeken.

Or. en

Motivering

Dit tekstgedeelte zou de onderhandelingsprocedure restrictiever maken dan de open procedure, 
en de rechtszekerheid doen afnemen.

Amendement 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de aankondiging van de opdracht of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling geven de aanbestedende 
diensten een beschrijving van de opdracht 
en de minimumeisen en vermelden zij de 
gunningscriteria zodat ondernemers 
kennis kunnen nemen van de aard en het 
toepassingsgebied van de aanbesteding en 
kunnen besluiten al dan niet om 
deelneming aan de onderhandelingen te 
verzoeken. De aanbestedende diensten 
vermelden in de technische specificaties 
welke delen daarvan de minimumeisen 
vormen.

In de aanbestedingsdocumenten geven de 
aanbestedende diensten aan welke 
elementen de minimumeisen vormen. De 
aanwijzingen zijn voldoende nauwkeurig 
opdat ondernemers kennis kunnen nemen 
van de precieze aard en het 
toepassingsgebied van de aanbesteding en 
kunnen besluiten al dan niet om 
deelneming aan de procedure te 
verzoeken.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 719
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de aankondiging van de opdracht of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling geven de aanbestedende 
diensten een beschrijving van de opdracht 
en de minimumeisen en vermelden zij de 
gunningscriteria zodat ondernemers 
kennis kunnen nemen van de aard en het 
toepassingsgebied van de aanbesteding en 
kunnen besluiten al dan niet om 
deelneming aan de onderhandelingen te 
verzoeken. De aanbestedende diensten 
vermelden in de technische specificaties 
welke delen daarvan de minimumeisen 
vormen.

In de aankondiging van de opdracht of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling geven de aanbestedende 
diensten een beschrijving van de opdracht 
en de minimumeisen en vermelden zij de 
hoofdgunningscriteria zodat ondernemers 
kennis kunnen nemen van de aard en het 
toepassingsgebied van de aanbesteding en 
kunnen besluiten al dan niet om 
deelneming aan de onderhandelingen te 
verzoeken.

 Or. de
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Amendement 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de aankondiging van de opdracht of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling geven de aanbestedende 
diensten een beschrijving van de opdracht 
en de minimumeisen en vermelden zij de 
gunningscriteria zodat ondernemers kennis 
kunnen nemen van de aard en het 
toepassingsgebied van de aanbesteding en 
kunnen besluiten al dan niet om 
deelneming aan de onderhandelingen te 
verzoeken. De aanbestedende diensten 
vermelden in de technische specificaties 
welke delen daarvan de minimumeisen 
vormen.

In de aankondiging van de opdracht of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling geven de aanbestedende 
diensten een beschrijving van de opdracht 
en de minimumeisen en vermelden zij de 
gunningscriteria zodat ondernemers kennis 
kunnen nemen van de aard en het 
toepassingsgebied van de aanbesteding en 
kunnen besluiten al dan niet om 
deelneming aan de onderhandelingen te 
verzoeken.

 Or. de

Motivering

Het nieuw geïntroduceerde artikel 27, lid 1, alinea 2, geeft richtlijnen voor de 
onderhandelingsprocedure die strenger zijn dan die welke thans van kracht zijn. Dit zal niet 
alleen leiden tot een achteruitgang van de aanbestedingspraktijk, maar ook de algemene 
doelstelling van dit hervormingsvoorstel – vereenvoudiging en flexibilisering van de procedure –
doorkruisen. De aanbestedende dienst moet niet worden verplicht om al voorafgaand aan de 
procedure de minimale eisen kenbaar te maken.

Amendement 721
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de aankondiging van de opdracht of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling geven de aanbestedende 
diensten een beschrijving van de opdracht 
en de minimumeisen en vermelden zij de 
gunningscriteria zodat ondernemers kennis 
kunnen nemen van de aard en het 

In de aankondiging van de opdracht of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling geven de aanbestedende 
diensten een beschrijving van de opdracht 
en de minimumeisen en vermelden zij de 
gunningscriteria zodat ondernemers kennis 
kunnen nemen van de aard en het 
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toepassingsgebied van de aanbesteding en 
kunnen besluiten al dan niet om 
deelneming aan de onderhandelingen te 
verzoeken. De aanbestedende diensten 
vermelden in de technische specificaties 
welke delen daarvan de minimumeisen 
vormen.

toepassingsgebied van de aanbesteding en 
kunnen besluiten al dan niet om 
deelneming aan de onderhandelingen te 
verzoeken. De aanbestedende diensten 
vermelden in de specificaties welke delen 
daarvan de minimumeisen vormen.

Or. en

Motivering

Om kwaliteit tegen de beste prijs te waarborgen, met name van ontwerp- (oplossingen) en 
ingenieursadviesdiensten, moeten de onderhandelingen niet in afdingen veranderen:1 de prijs 
voor het oorspronkelijke toepassingsgebied moet worden beschermd;2 de wijze waarop de 
onderhandelingen worden gevoerd, moet worden verduidelijkt;3 de minimumeisen kunnen niet 
worden veranderd.

Amendement 722
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter bevordering van innovatie kunnen de 
aanbestedende diensten oproepen tot 
innovatieve oplossingen voor problemen, 
in plaats van specifieke producten en 
diensten vaststellen.

Or. en

Amendement 723
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, ingeval een vooraankondiging 
als een oproep tot mededinging wordt 

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming moet voldoende 
zijn, te rekenen vanaf de verzenddatum van 
de aankondiging van de opdracht of, 
ingeval een vooraankondiging als een 
oproep tot mededinging wordt gebruikt, 
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gebruikt, vanaf de verzenddatum van de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling. De termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging. Artikel 
26, leden 3 tot en met 6, is van toepassing.

vanaf de verzenddatum van de uitnodiging 
tot bevestiging van belangstelling. De 
termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen moet voldoende zijn, te 
rekenen vanaf de verzenddatum van de 
uitnodiging. Artikel 26, leden 3 tot en met 
6, is van toepassing.

Or. en

Amendement 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, ingeval een vooraankondiging 
als een oproep tot mededinging wordt 
gebruikt, vanaf de verzenddatum van de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling. De termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging. Artikel 
26, leden 3 tot en met 6, is van toepassing.

Voor de ontvangst van aanvragen tot 
deelneming wordt een toereikende termijn 
vastgesteld, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, ingeval een vooraankondiging 
als een oproep tot mededinging wordt 
gebruikt, vanaf de verzenddatum van de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling. De termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen gaat in vanaf 
de verzenddatum van de uitnodiging en 
moet voldoende lang zijn. Artikel 26, 
leden 3 tot en met 6, is van toepassing.

 Or. de

Motivering

De nieuw ingevoerde minimumtermijn van 30 dagen moet worden vervangen door een 
"toereikende termijn" om de aanbestedende diensten meer flexibiliteit te verschaffen. De termijn 
voor ontvangst van deelnemingsaanvragen mag niet zijn gekoppeld aan een specifiek aantal 
dagen, maar dient afhankelijk te zijn van het oordeel van de aanbestedende dienst. In het 
verleden is aangetoond dat de deelnemingsaanvragen bij aanzienlijk kortere termijnen even 
volledig en correct werden ingediend.

Amendement 725
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, ingeval een vooraankondiging 
als een oproep tot mededinging wordt 
gebruikt, vanaf de verzenddatum van de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling.De termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging. Artikel 
26, leden 3 tot en met 6, is van toepassing.

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 35 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, ingeval een vooraankondiging 
als een oproep tot mededinging wordt 
gebruikt, vanaf de verzenddatum van de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling.De termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging. Artikel 
26, leden 3 tot en met 6, is van toepassing.

Or. en

Motivering

De termijn voor de ontvangst van aanvragen tot deelneming moet worden verlengd tot 35 dagen. 
Dit biedt de gegadigden genoeg tijd om hun inschrijving voor te bereiden en het is nog altijd 
korter dan de huidige termijn (37 dagen).

Amendement 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alleen ondernemers die na de 
beoordeling van de gevraagde informatie 
daartoe door de aanbestedende diensten 
worden aangezocht, kunnen schriftelijk
een inschrijving indienen. Deze 
inschrijving vormt de basis voor 
daaropvolgende onderhandelingen. 
Aanbestedende diensten kunnen 
overeenkomstig artikel 64 het aantal 
geschikte gegadigden beperken die tot 
deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.

2. Alleen ondernemers die na de 
beoordeling van de gevraagde informatie 
daartoe door de aanbestedende diensten 
worden aangezocht, kunnen een eerste
inschrijving indienen. Deze inschrijving 
vormt de basis voor daaropvolgende 
onderhandelingen. Aanbestedende diensten 
kunnen overeenkomstig artikel 64 het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.

Or. en
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Motivering

Technische aanpassingen om de toepassing van elektronische aanbesteding te verzekeren, zijn 
toegestaan. Hiermee wordt de aanpak van de Raad gevolgd inzake de keuze van procedures.

Amendement 727
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanbestedende diensten 
onderhandelen met de inschrijvers over de 
ingediende inschrijvingen om de inhoud 
van de offertes te verbeteren teneinde deze 
beter te doen aansluiten bij de 
gunningscriteria en de in de tweede alinea 
van lid 1 bedoelde minimumeisen.

3. De aanbestedende diensten 
onderhandelen met de inschrijvers over de 
ingediende inschrijvingen om de inhoud 
van de offertes te verbeteren teneinde deze 
beter te doen aansluiten bij de 
gunningscriteria en de minimumeisen. De 
onderhandeling kan in het bijzonder 
betrekking hebben op de wettelijke, 
technische en financiële onderdelen van 
de aanbesteding, alsook op de varianten 
en de correctie van materiële fouten.

Or. en

Amendement 728
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanbestedende diensten 
onderhandelen met de inschrijvers over de 
ingediende inschrijvingen om de inhoud 
van de offertes te verbeteren teneinde deze 
beter te doen aansluiten bij de 
gunningscriteria en de in de tweede alinea 
van lid 1 bedoelde minimumeisen.

3. De aanbestedende diensten 
onderhandelen met de inschrijvers over de 
ingediende inschrijvingen en de 
documenten van de opdracht, met 
inachtneming van alinea 2, om de inhoud 
van de offertes te verbeteren teneinde deze 
beter te doen aansluiten bij de 
gunningscriteria en de in de tweede alinea 
van lid 1 bedoelde minimumeisen.

Or. fr
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Amendement 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanbestedende diensten 
onderhandelen met de inschrijvers over de 
ingediende inschrijvingen om de inhoud 
van de offertes te verbeteren teneinde deze
beter te doen aansluiten bij de 
gunningscriteria en de in de tweede alinea 
van lid 1 bedoelde minimumeisen.

3. Tenzij anders vastgelegd in alinea 4, 
onderhandelen aanbestedende diensten 
met de inschrijvers over de eerste en alle 
volgende ingediende inschrijvingen, 
uitgezonderd de definitieve inschrijving in 
de zin van lid 6, om de inhoud van de 
offertes te verbeteren teneinde ervoor te 
zorgen dat de inschrijvingen beter voldoen 
aan de gunningscriteria die zijn 
gespecificeerd in een 
aanbestedingsdocument.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 730
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanbestedende diensten 
onderhandelen met de inschrijvers over de 
ingediende inschrijvingen om de inhoud 
van de offertes te verbeteren teneinde deze 
beter te doen aansluiten bij de 
gunningscriteria en de in de tweede alinea 
van lid 1 bedoelde minimumeisen.

3. De aanbestedende diensten 
onderhandelen met de inschrijvers over de 
inhoud van de inschrijving, die is 
onderworpen aan de in de tweede alinea 
van lid 1 bedoelde minimumeisen.

Or. en

Amendement 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de loop van de onderhandelingen mag 
geen verandering worden aangebracht in 
de volgende elementen:

Over de minimumeisen en de
gunningscriteria wordt niet 
onderhandeld.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beschrijving van de opdracht; Schrappen

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 733
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de beschrijving van de opdracht; Schrappen

Or. da

Amendement 734
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beschrijving van de opdracht; (a) de algemene beschrijving van de 
opdracht;

Or. en

Amendement 735
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beschrijving van de opdracht; (a) de inhoud van de opdracht; 

Or. fr

Amendement 736
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de delen van de technische 
specificaties die de minimumeisen 
vormen;

Schrappen

Or. en

Amendement 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de delen van de technische 
specificaties die de minimumeisen 
vormen;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Hierin wordt voorzien door het nieuwe voorstel over deze alinea. Dit maakt het 
aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 738
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de delen van de technische 
specificaties die de minimumeisen 
vormen;

Schrappen

 Or. de

Amendement 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de delen van de technische 
specificaties die de minimumeisen 
vormen;

Schrappen

 Or. de

Motivering

Nieuwe administratieve lasten moeten met het oog op de vereenvoudiging en flexibilisering van 
de EU-voorschriften betreffende de gunning van overheidsopdrachten door aanbestedende 
diensten dringend worden vermeden. Derhalve dient deze toevoeging te worden geschrapt. 

Amendement 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gunningscriteria. Schrappen
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Or. en

Motivering

Hierin wordt voorzien door het nieuwe voorstel over deze alinea. Dit maakt het 
aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 741
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gunningscriteria. (c) het belangrijkste gunningscriterium of
de belangrijkste gunningscriteria.

Or. en

Amendement 742
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gunningscriteria. (c) de hoofdgunningscriteria.

 Or. de

Amendement 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gunningscriteria. (c) de hoofdgunningscriteria.

 Or. de

Motivering

In de dialoog met de inschrijvers moeten kleine aanpassingen van de aanbestedingsdocumenten 
mogelijk zijn.



PE492.858v01-00 140/152 AM\908711NL.doc

NL

Amendement 744
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de prijs, wanneer de andere 
elementen van de inschrijving niet worden 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt voorkomen dat onderhandelingen louter worden aangewend om de prijs van een 
product te verlagen.

Amendement 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de termijn voor het indienen van 
inschrijvingen is verstreken en voordat 
met het onderzoek hiervan wordt 
aangevangen, kunnen de aanbestedende 
diensten aan de onderdelen van een 
gunningscriterium dat overeenkomstig 
artikel 66, lid 5, van tevoren is 
gedefinieerd een weging toekennen, mits:
(a) de in het bestek of de aankondiging 
van de opdracht beschreven 
gunningscriteria van de opdracht 
ongewijzigd zijn;
(b) dit geen nieuwe elementen behelst die 
van invloed zouden zijn geweest op de 
voorbereiding van de inschrijvingen;
(c) dit geen aanleiding geeft tot 
discriminatie ten aanzien van een van de 
inschrijvers.
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Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces eenvoudiger en efficiënter.

Amendement 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen 
opdrachten zonder onderhandelingen op 
grond van eerste inschrijvingen gunnen 
wanneer zij in de aankondiging van de 
opdracht, de uitnodiging tot bevestiging 
van belangstelling of in enig ander 
aanbestedingsdocument duidelijk hebben 
aangegeven dat zij het recht 
voorbehouden dit te doen.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 747
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tijdens de onderhandelingen 
waarborgen de aanbestedende diensten de 
gelijke behandeling van alle inschrijvers. 
Hiertoe verstrekken zij geen informatie op 
discriminerende wijze die bepaalde 
inschrijvers kan bevoordelen boven andere. 
Zij zien er in het bijzonder op toe dat alle 
inschrijvers waarvan de inschrijvingen niet 
overeenkomstig lid 5 zijn uitgeschakeld, 
schriftelijk op de hoogte worden gesteld 
van elke andere wijziging dan van de 

4. Tijdens de onderhandelingen 
waarborgen de aanbestedende diensten de 
gelijke behandeling van alle inschrijvers. 
Hiertoe verstrekken zij geen informatie op 
discriminerende wijze die bepaalde 
inschrijvers kan bevoordelen boven andere. 
Zij zien er in het bijzonder op toe dat alle 
inschrijvers waarvan de inschrijvingen niet 
overeenkomstig lid 5 zijn uitgeschakeld, 
schriftelijk op de hoogte worden gesteld 
van elke wijziging die tijdens de
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minimumeisen die in de technische 
specificaties is aangebracht, en wel op 
tijdige wijze zodat die inschrijvers hun 
inschrijvingen naar aanleiding van deze 
wijzigingen desgewenst kunnen aanpassen 
en opnieuw indienen.

onderhandelingen is aangebracht, en wel 
op tijdige wijze zodat die inschrijvers hun 
inschrijvingen naar aanleiding van deze 
wijzigingen desgewenst kunnen aanpassen 
en opnieuw indienen.

Or. fr

Amendement 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tijdens de onderhandelingen 
waarborgen de aanbestedende diensten de 
gelijke behandeling van alle inschrijvers. 
Hiertoe verstrekken zij geen informatie op 
discriminerende wijze die bepaalde 
inschrijvers kan bevoordelen boven andere. 
Zij zien er in het bijzonder op toe dat alle 
inschrijvers waarvan de inschrijvingen niet 
overeenkomstig lid 5 zijn uitgeschakeld, 
schriftelijk op de hoogte worden gesteld 
van elke andere wijziging dan van de 
minimumeisen die in de technische 
specificaties is aangebracht, en wel op 
tijdige wijze zodat die inschrijvers hun 
inschrijvingen naar aanleiding van deze 
wijzigingen desgewenst kunnen aanpassen
en opnieuw indienen.

4. Tijdens de onderhandelingen 
waarborgen de aanbestedende diensten de 
gelijke behandeling van alle inschrijvers. 
Hiertoe verstrekken zij geen informatie op 
discriminerende wijze die bepaalde 
inschrijvers kan bevoordelen boven andere. 
Zij zien er in het bijzonder op toe dat alle 
inschrijvers waarvan de inschrijvingen niet 
overeenkomstig lid 5 zijn uitgeschakeld, 
schriftelijk op de hoogte worden gesteld 
van elke andere wijziging dan van de 
minimumeisen die in de technische 
specificaties of andere 
aanbestedingsdocumenten is aangebracht, 
en wel op dusdanige wijze dat die 
inschrijvers voldoende tijd krijgen om hun 
inschrijvingen naar aanleiding van deze 
wijzigingen aan te passen en opnieuw in te 
dienen.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten mogen de 
voorgestelde oplossingen of andere door 
een deelnemer aan de onderhandelingen 
verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet 
zonder zijn instemming aan de andere 
deelnemers bekendmaken. Deze 
instemming mag niet de vorm van een 
algemene ontheffing aannemen maar wordt 
verleend onder verwijzing naar de beoogde 
bekendmaking van specifieke oplossingen 
of andere vertrouwelijke informatie.

Overeenkomstig artikel 18 mogen de
aanbestedende diensten de door een 
deelnemer aan de onderhandelingen 
verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet 
zonder zijn instemming aan de andere 
deelnemers bekendmaken. Deze 
instemming mag niet de vorm van een 
algemene ontheffing aannemen maar wordt 
verleend onder verwijzing naar de beoogde 
bekendmaking van specifieke informatie.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 750
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten mogen de 
voorgestelde oplossingen of andere door 
een deelnemer aan de onderhandelingen 
verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet 
zonder zijn instemming aan de andere 
deelnemers bekendmaken. Deze 
instemming mag niet de vorm van een 
algemene ontheffing aannemen maar
wordt verleend onder verwijzing naar de 
beoogde bekendmaking van specifieke 
oplossingen of andere vertrouwelijke 
informatie.

De aanbestedende diensten hebben de
mogelijkheid, door middel van een 
instemming in de vorm van een algemene 
ontheffing, de door een deelnemer aan de 
onderhandelingen voorgestelde 
oplossingen aan de andere deelnemers 
bekend te maken. Andere door een 
deelnemer aan de onderhandelingen 
verstrekte vertrouwelijke inlichtingen 
mogen niet zonder zijn instemming 
worden bekendgemaakt. Deze instemming 
wordt verleend onder verwijzing naar de 
beoogde bekendmaking van deze andere 
vertrouwelijke informatie.

Or. en

Amendement 751
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten mogen de 
voorgestelde oplossingen of andere door 
een deelnemer aan de onderhandelingen 
verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet 
zonder zijn instemming aan de andere 
deelnemers bekendmaken. Deze 
instemming mag niet de vorm van een 
algemene ontheffing aannemen maar 
wordt verleend onder verwijzing naar de 
beoogde bekendmaking van specifieke 
oplossingen of andere vertrouwelijke 
informatie.

De aanbestedende diensten mogen de 
voorgestelde oplossingen of andere door 
een deelnemer aan de onderhandelingen 
verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet 
zonder zijn instemming aan de andere 
deelnemers bekendmaken.

Or. pt

Amendement 752
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Mededingingsprocedures van gunning 
door onderhandelingen kunnen in 
opeenvolgende fasen verlopen zodat het 
aantal inschrijvingen waarover moet 
worden onderhandeld wordt beperkt aan de 
hand van de gunningscriteria die in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling of de 
aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. De 
aanbestedende diensten geven in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling of de 
aanbestedingsdocumenten aan of zij van 
deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

5. Mededingingsprocedures van gunning 
door onderhandelingen kunnen in 
opeenvolgende fasen verlopen zodat het 
aantal inschrijvingen waarover moet 
worden onderhandeld wordt beperkt aan de 
hand van de selectiecriteria die in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling of de 
aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. De 
aanbestedende diensten geven in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling of de 
aanbestedingsdocumenten aan of zij van 
deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

Or. en
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Amendement 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de aanbestedende dienst 
voornemens is de onderhandelingen af te 
sluiten, stelt hij de resterende inschrijvers 
daarvan in kennis en stelt hij een 
gemeenschappelijke termijn vast voor de 
indiening van eventuele nieuwe of 
aangepaste inschrijvingen. De 
aanbestedende dienst beoordeelt de aldus 
bedongen inschrijvingen aan de hand van 
de aanvankelijk vermelde gunningscriteria 
en gunt de opdracht overeenkomstig de 
artikelen 66 tot en met 69.

6. Wanneer de aanbestedende dienst 
voornemens is de onderhandelingen af te 
sluiten, stelt hij de resterende inschrijvers
daarvan in kennis en stelt hij een 
gemeenschappelijke termijn vast voor de 
indiening van eventuele nieuwe of 
aangepaste inschrijvingen. De 
aanbestedende dienst beoordeelt de 
definitieve inschrijvingen aan de hand van 
de aanvankelijk vermelde gunningscriteria 
en gunt de opdracht overeenkomstig de 
artikelen 66 tot en met 69.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 754
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het is de aanbestedende diensten 
niet toegestaan uitsluitend over de prijs 
van de inschrijvingen te onderhandelen.

Or. fr

Amendement 755
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
Concurrentiegerichte dialoog

1. Bij concurrentiegerichte dialogen 
mogen alle ondernemers verzoeken om 
deelneming indienen naar aanleiding van 
een oproep tot mededinging door de 
gevraagde informatie voor de kwalitatieve 
selectie te verstrekken.
De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van 
de opdracht.
Alleen ondernemers die na de beoordeling 
van de gevraagde informatie daartoe door 
de aanbestedende diensten worden 
aangezocht, kunnen aan de dialoog 
deelnemen. Aanbestedende diensten 
kunnen overeenkomstig artikel 64 het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd. De gunning van de opdracht 
geschiedt uitsluitend op basis van het 
criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 66, lid 1, 
onder a).
2. De aanbestedende diensten maken hun 
behoeften en eisen bekend in de 
aankondiging van de opdracht en 
vermelden deze behoeften en eisen in de 
aankondiging en/of in een beschrijvend 
document. Tegelijkertijd vermelden zij in 
dezelfde documenten de gekozen 
gunningscriteria.
3. De aanbestedende diensten openen met 
de overeenkomstig de toepasselijke 
bepalingen van de artikelen 54 tot en met 
65 geselecteerde gegadigden een dialoog 
met het doel na te gaan en te bepalen 
welke middelen het meest geschikt zijn om 
aan hun behoeften te voldoen. Tijdens 
deze dialoog kunnen zij met de 
geselecteerde gegadigden alle aspecten 
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van de opdracht bespreken.
Tijdens de dialoog waarborgen de 
aanbestedende diensten de gelijke 
behandeling van alle inschrijvers. Hiertoe 
verstrekken zij geen informatie op 
discriminerende wijze die bepaalde 
inschrijvers kan bevoordelen boven 
andere.
De aanbestedende diensten mogen de 
voorgestelde oplossingen of andere door 
een deelnemer aan de dialoog verstrekte 
vertrouwelijke inlichtingen niet zonder 
zijn instemming aan de andere 
deelnemers bekendmaken. Deze 
instemming mag niet de vorm van een 
algemene ontheffing aannemen maar 
wordt verleend onder verwijzing naar de 
beoogde bekendmaking van specifieke 
oplossingen of andere vertrouwelijke 
informatie.
4. Concurrentiegerichte dialogen kunnen 
in opeenvolgende fasen verlopen, zodat 
het aantal in de dialoogfase te bespreken 
oplossingen kan worden beperkt op basis 
van de gunningscriteria die in de 
aankondiging van de opdracht of in het 
beschrijvende document zijn vermeld. De 
aanbestedende diensten geven in de 
aankondiging van de opdracht of het 
beschrijvende document aan of zij van 
deze mogelijkheid gebruik zullen maken.
5. De aanbestedende dienst zet de dialoog 
voort tot hij kan aangeven welke 
oplossing of oplossingen aan zijn 
behoeften kan of kunnen voldoen.
6. Nadat de aanbestedende diensten de 
dialoog voor beëindigd hebben verklaard 
en de deelnemers daarvan op de hoogte 
hebben gesteld, verzoeken zij de 
deelnemers hun definitieve inschrijvingen 
in te dienen op basis van de tijdens de 
dialoog voorgelegde en gespecificeerde 
oplossing of oplossingen. Deze 
inschrijvingen bevatten alle vereiste en 
noodzakelijke elementen voor de 
uitvoering van het project.
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7. De aanbestedende diensten beoordelen 
de ontvangen inschrijvingen op basis van 
de in de aankondiging van de opdracht of 
het beschrijvend document vastgestelde 
gunningscriteria.
Zo nodig kan de aanbestedende dienst, 
met het oog op de definitieve vaststelling 
van de financiële verbintenissen of andere 
voorwaarden van de opdracht, over de 
definitieve voorwaarden van de opdracht 
onderhandelen met de inschrijver die 
overeenkomstig artikel 66, lid 1, onder a) 
als de economisch meest voordelige is 
aangewezen, mits deze onderhandelingen 
de inhoudelijke aspecten van de 
inschrijving of van de overheidsopdracht, 
met inbegrip van de in de aankondiging 
van de opdracht of het beschrijvend 
document vermelde behoeften en eisen, 
ongewijzigd laten en niet kunnen leiden 
tot concurrentievervalsing of 
discriminatie.
8. De aanbestedende diensten kunnen 
voorzien in prijzengeld of uitkeringen 
voor de deelnemers van de dialoog.

Or. fr

Amendement 756
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 35 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

Or. en

Motivering

De termijn voor de ontvangst van aanvragen tot deelneming moet worden verlengd tot 35 dagen. 
Dit biedt de gegadigden genoeg tijd om hun inschrijving voor te bereiden en het is nog altijd 
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korter dan de huidige termijn (37 dagen).

Amendement 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen ondernemers die na de beoordeling 
van de gevraagde informatie daartoe door 
de aanbestedende diensten worden 
aangezocht, kunnen aan de dialoog 
deelnemen. Aanbestedende diensten 
kunnen overeenkomstig artikel 64 het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd. De gunning van de opdracht 
geschiedt uitsluitend op basis van het 
criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 66, lid 1, 
onder a).

Alleen ondernemers die na de beoordeling 
van de gevraagde informatie daartoe door 
de aanbestedende diensten worden 
aangezocht, kunnen aan de dialoog 
deelnemen. Aanbestedende diensten 
hebben de mogelijkheid om in hun 
midden een projectleider te benoemen, ten
einde de inachtneming van redelijke 
termijnen te waarborgen door middel van 
een doeltreffende sturing van iedere fase 
in de dialoog. Overeenkomstig artikel 64 
kan het aantal geschikte gegadigden die tot 
deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd, beperkt worden.

Or. fr

Amendement 758
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten maken hun 
behoeften en eisen bekend in de 
aankondiging van de opdracht en 
vermelden deze behoeften en eisen in de 
aankondiging en/of in een beschrijvend 
document. Tegelijkertijd vermelden zij in 
dezelfde documenten de gekozen 
gunningscriteria.

2. De aanbestedende diensten maken hun 
behoeften en eisen bekend in de 
aankondiging van de opdracht en 
vermelden deze behoeften en eisen in de 
aankondiging en/of in een beschrijvend 
document. Tegelijkertijd vermelden zij in
dezelfde documenten het belangrijkste 
gekozen gunningscriterium of de 
belangrijkste gekozen gunningscriteria.

Or. en



PE492.858v01-00 150/152 AM\908711NL.doc

NL

Amendement 759
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten maken hun 
behoeften en eisen bekend in de 
aankondiging van de opdracht en 
vermelden deze behoeften en eisen in de 
aankondiging en/of in een beschrijvend 
document. Tegelijkertijd vermelden zij in 
dezelfde documenten de gekozen 
gunningscriteria.

2. De aanbestedende diensten maken hun 
behoeften en eisen bekend in de 
aankondiging van de opdracht en 
vermelden deze behoeften en eisen in de 
aankondiging en/of in een beschrijvend 
document. Tegelijkertijd vermelden zij in 
dezelfde documenten de gekozen 
hoofdgunningscriteria.

 Or. de

Amendement 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten maken hun 
behoeften en eisen bekend in de 
aankondiging van de opdracht en 
vermelden deze behoeften en eisen in de 
aankondiging en/of in een beschrijvend 
document. Tegelijkertijd vermelden zij in 
dezelfde documenten de gekozen 
gunningscriteria.

2. De aanbestedende diensten maken hun 
behoeften en eisen bekend in de 
aankondiging van de opdracht en 
vermelden deze behoeften en eisen in de 
aankondiging en/of in een beschrijvend 
document. Tegelijkertijd vermelden zij in 
dezelfde documenten de gekozen 
hoofdgunningscriteria.

 Or. de

Motivering

In de dialoog met de inschrijvers moeten kleine aanpassingen van de aanbestedingsdocumenten 
mogelijk zijn.

Amendement 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de termijn voor het indienen van 
inschrijvingen is verstreken en voordat 
met het onderzoek hiervan wordt 
aangevangen, kunnen de aanbestedende 
diensten aan de onderdelen van een 
gunningscriterium dat overeenkomstig 
artikel 66, lid 5, van tevoren is 
gedefinieerd een weging toekennen, mits:
(a) de in het bestek of de aankondiging 
van de opdracht beschreven 
gunningscriteria van de opdracht 
ongewijzigd zijn;
(b) dit geen nieuwe elementen behelst die 
van invloed zouden zijn geweest op de 
voorbereiding van de inschrijvingen;
(c) dit geen aanleiding geeft tot 
discriminatie ten aanzien van een van de 
inschrijvers.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.

Amendement 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten mogen de 
voorgestelde oplossingen of andere door 
een deelnemer aan de dialoog verstrekte 
vertrouwelijke inlichtingen niet zonder zijn 
instemming aan de andere deelnemers 
bekendmaken. Deze instemming mag niet 
de vorm van een algemene ontheffing 
aannemen maar wordt verleend onder 
verwijzing naar de beoogde bekendmaking 
van specifieke oplossingen of andere 
vertrouwelijke informatie.

De aanbestedende diensten mogen de 
voorgestelde oplossingen of andere door 
een deelnemer aan de dialoog verstrekte 
vertrouwelijke inlichtingen in geen geval 
zonder zijn instemming aan de andere 
deelnemers bekendmaken, welke 
instemming niet als voorwaarde mag 
worden gesteld om aan de 
concurrentiegerichte dialoog deel te 
nemen. Deze instemming mag niet de 
vorm van een algemene ontheffing 
aannemen maar wordt verleend onder 
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verwijzing naar de beoogde bekendmaking 
van specifieke oplossingen of andere 
vertrouwelijke informatie.

Or. fr

Amendement 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten mogen de 
voorgestelde oplossingen of andere door 
een deelnemer aan de dialoog verstrekte 
vertrouwelijke inlichtingen niet zonder zijn 
instemming aan de andere deelnemers 
bekendmaken. Een dergelijke instemming 
mag niet de vorm aannemen van een 
algemene ontheffing, maar wordt verleend 
onder verwijzing naar de beoogde 
bekendmaking van specifieke oplossingen 
of andere vertrouwelijke informatie.

Overeenkomstig artikel 18 mogen de
aanbestedende diensten de voorgestelde 
oplossingen of andere door een deelnemer 
aan de dialoog verstrekte vertrouwelijke 
inlichtingen niet zonder zijn instemming 
aan de andere deelnemers bekendmaken. 
Een dergelijke instemming mag niet de 
vorm aannemen van een algemene 
ontheffing, maar wordt verleend onder 
verwijzing naar de beoogde bekendmaking 
van specifieke informatie.

Or. en

Motivering

Dit maakt het aanbestedingsproces efficiënter.


