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Amendement 764
Cornelis de Jong

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.

De aanbestedende diensten hebben de 
mogelijkheid om door middel van een 
overeenkomst 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. Een dergelijke 
instemming wordt verleend onder 
verwijzing naar de beoogde bekendmaking 
van de desbetreffende andere 
vertrouwelijke informatie.

Or. en

Amendement 765
Marian Harkin

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.

De aanbestedende diensten handelen 
volstrekt te goeder trouw en 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.

Or. en
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Amendement 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst kan 
aansprakelijk worden gesteld indien hij 
alinea 3 van dit lid niet nakomt.

Or. fr

Amendement 767
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De aanbestedende dienst zet de dialoog 
voort tot hij kan aangeven welke oplossing 
of oplossingen aan zijn behoeften kan of 
kunnen voldoen.

5. De aanbestedende dienst mag een 
beperkte termijn vaststellen voor de 
dialoog, die voorkomt in de aankondiging 
van de opdracht, of de dialoog voortzetten
tot hij kan aangeven welke oplossing of 
oplossingen aan zijn behoeften kan of 
kunnen voldoen.

Or. en

Amendement 768
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De aanbestedende dienst zet de dialoog 
voort tot hij kan aangeven welke oplossing 
of oplossingen aan zijn behoeften kan of 
kunnen voldoen.

5. De aanbestedende dienst kan:
- hetzij voorzien in een beperkte duur van 
de dialoog, die in de aankondiging van de 
opdracht wordt vermeld;
- hetzij de dialoog voortzetten tot hij kan 
aangeven welke oplossing of oplossingen 
aan zijn behoeften kan of kunnen voldoen.
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Or. fr

Amendement 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen 
verzoeken om de inschrijvingen te 
verduidelijken, te preciseren en 
nauwkeuriger te omschrijven. Dat 
verduidelijken, preciseren en 
nauwkeuriger omschrijven mag echter 
niet gepaard gaan met wijzigingen aan 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 voorschriften, 
indien het waarschijnlijk is dat 
veranderingen aan die aspecten, 
behoeften en voorschriften zullen leiden 
tot concurrentievervalsing of 
discriminatie.

Or. en

Motivering

De aanbestedingsprocedure stroomlijnen.

Amendement 770
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de aanbestedende dienst 
kan de inschrijver die is aangewezen als 
de economisch voordeligste verzocht 
worden aspecten van zijn inschrijving te 
verduidelijken of in de inschrijving 
vervatte verbintenissen te bevestigen, op 
voorwaarde dat dit de inhoudelijke 
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aspecten van de inschrijving of van de 
oproep tot mededinging ongewijzigd laat 
en niet het gevaar met zich meebrengt van 
concurrentievervalsing of discriminatie.

Or. en

Amendement 771
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Op verzoek van de aanbestedende dienst 
kan aan de inschrijver die overeenkomstig 
artikel 66, lid 1, onder a) als de 
economisch meest voordelige is 
aangewezen worden gevraagd aspecten 
van de inschrijving te verhelderen of in de 
inschrijving vervatte verbintenissen te 
bevestigen mits dit 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 voorschriften, ongewijzigd laat en niet 
kan leiden tot concurrentievervalsing of 
discriminatie.

Or. en

Motivering

De voorgestelde nieuwe formulering is gevaarlijk, omdat dit de aanbestedende diensten de 
mogelijkheid biedt prijsdruk uit te oefenen richting de inschrijver die als de economisch meest 
voordelige is aangewezen. De bestaande formulering van Richtlijn 2004/18/EG (art. 29, lid 7) 
is derhalve beter geschikt, met kleine aanpassingen aan de terminologie van het voorstel van 
de Commissie.

Amendement 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De aanbestedende diensten kunnen
voorzien in prijzengeld of uitkeringen voor 
de deelnemers van de dialoog.

8. De aanbestedende diensten voorzien in 
prijzengeld of uitkeringen voor de 
deelnemers van de dialoog onder de in de 
opdracht bepaalde voorwaarden.

Or. fr

Amendement 773
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De aanbestedende diensten kunnen
voorzien in prijzengeld of uitkeringen voor 
de deelnemers van de dialoog.

8. De aanbestedende diensten moeten
voorzien in prijzengeld of uitkeringen voor 
de deelnemers van de dialoog.

Or. en

Amendement 774
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De aanbestedende diensten kunnen
voorzien in prijzengeld of uitkeringen voor 
de deelnemers van de dialoog.

8. De aanbestedende diensten moeten
voorzien in prijzengeld of uitkeringen voor 
de deelnemers van de dialoog.

Or. en

Motivering

De tijd en kosten die nodig zijn voor deelname aan procedures van gunning via 
onderhandelingen na indiening van de aanvankelijke inschrijving zijn moeilijk/onmogelijk 
juist in te schatten. Derhalve is het waarschijnlijk dat het vooruitzicht een vergoeding te 
ontvangen voor bijkomende inspanningen inschrijvers zal aantrekken die er anders de 
voorkeur aan zouden geven zich van deelname te onthouden. Dit komt waarschijnlijk zowel de
mededinging als de kwaliteit van de werken ten gunste.

Amendement 775
Marc Tarabella
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Innovatiepartnerschap

1. Bij innovatiepartnerschappen kunnen 
alle ondernemers naar aanleiding van een 
aankondiging van opdracht een aanvraag 
tot deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus..
2. Het partnerschap wordt gestructureerd 
in fasen die elkaar opvolgen in een reeks 
van stappen in het onderzoeks- en 
innovatieproces, eventueel tot aan de 
fabricage van de geleverde goederen of de 
verstrekking van de diensten. Het 
partnerschap bepaalt door de partner te 
bereiken tussentijdse streefdoelen en 
voorziet in betaling van de vergoeding in 
passende termijnen. Op basis van deze 
streefdoelen kan de aanbestedende dienst 
na elke fase besluiten het partnerschap op 
te zeggen en voor de resterende fasen een 
nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
zetten, mits hij daarvoor de betrokken 
intellectuele-eigendomsrechten heeft 
verkregen.
3. De opdracht wordt gegund volgens de 
regels voor de mededingingsprocedure 
van gunning door onderhandelingen als 
bedoeld in artikel 27.
Bij de selectie van gegadigden besteden de 
aanbestedende diensten bijzondere 
aandacht aan criteria betreffende de 
capaciteiten en de ervaring van de 
inschrijvers op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling of de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen. Zij kunnen in 
overeenstemming met artikel 64 het 
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aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.
Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan. De gunning van de 
opdracht geschiedt uitsluitend op basis 
van het criterium van de economisch 
meest voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 66, lid 1, 
onder a).
4. De structuur van het partnerschap en 
in het bijzonder de duur en de waarde van 
de verschillende fasen weerspiegelen de 
graad van innovatie van de voorgestelde 
oplossing en de reeks van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die vereist zijn voor 
de ontwikkeling van een innovatieve en 
nog niet op de markt beschikbare 
oplossing. De waarde en de looptijd van 
een opdracht voor de aankoop van de 
daaruit voortvloeiende werken, leveringen 
of diensten blijven binnen passende 
grenzen, rekening houdend met de 
noodzaak om de gemaakte kosten, 
inclusief voor de ontwikkeling van een 
innovatieve oplossing, terug te verdienen 
en te voorzien in een passende winst.
Aanbestedende diensten maken geen 
gebruik van innovatiepartnerschappen om 
de mededinging te verhinderen, te 
beperken of te vervalsen.

Or. fr

Amendement 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Innovatiepartnerschap

1. Bij innovatiepartnerschappen kunnen 
alle ondernemers naar aanleiding van een 
aankondiging van opdracht een aanvraag 
tot deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus..
2. Het partnerschap wordt gestructureerd 
in fasen die elkaar opvolgen in een reeks 
van stappen in het onderzoeks- en 
innovatieproces, eventueel tot aan de 
fabricage van de geleverde goederen of de 
verstrekking van de diensten. Het 
partnerschap bepaalt door de partner te 
bereiken tussentijdse streefdoelen en 
voorziet in betaling van de vergoeding in 
passende termijnen. Op basis van deze 
streefdoelen kan de aanbestedende dienst 
na elke fase besluiten het partnerschap op 
te zeggen en voor de resterende fasen een 
nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
zetten, mits hij daarvoor de betrokken 
intellectuele-eigendomsrechten heeft 
verkregen.
3. De opdracht wordt gegund volgens de 
regels voor de mededingingsprocedure 
van gunning door onderhandelingen als 
bedoeld in artikel 27.
Bij de selectie van gegadigden besteden de 
aanbestedende diensten bijzondere 
aandacht aan criteria betreffende de 
capaciteiten en de ervaring van de 
inschrijvers op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling of de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen. Zij kunnen in 
overeenstemming met artikel 64 het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.
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Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan. De gunning van de 
opdracht geschiedt uitsluitend op basis 
van het criterium van de economisch 
meest voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 66, lid 1, 
onder a).
4. De structuur van het partnerschap en 
in het bijzonder de duur en de waarde van 
de verschillende fasen weerspiegelen de 
graad van innovatie van de voorgestelde 
oplossing en de reeks van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die vereist zijn voor 
de ontwikkeling van een innovatieve en 
nog niet op de markt beschikbare 
oplossing. De waarde en de looptijd van 
een opdracht voor de aankoop van de 
daaruit voortvloeiende werken, leveringen 
of diensten blijven binnen passende 
grenzen, rekening houdend met de 
noodzaak om de gemaakte kosten, 
inclusief voor de ontwikkeling van een 
innovatieve oplossing, terug te verdienen 
en te voorzien in een passende winst.
Aanbestedende diensten maken geen 
gebruik van innovatiepartnerschappen om 
de mededinging te verhinderen, te 
beperken of te vervalsen.

Or. en

Amendement 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij innovatiepartnerschappen kunnen 
alle ondernemers naar aanleiding van een 
aankondiging van opdracht een aanvraag 

1. Bij innovatiepartnerschappen kunnen 
alle ondernemers naar aanleiding van een 
aankondiging van opdracht een aanvraag 
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tot deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus.

tot deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus.
De gunning van de opdracht waarmee het 
innovatiepartnerschap wordt aangegaan, 
geschiedt uitsluitend op basis van het 
criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 66, lid 1, 
onder a).

Or. en

Motivering

De aanbestedingsprocedure stroomlijnen en de procedure voor nieuwe 
innovatiepartnerschappen verbeteren.

Amendement 778
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2– alinea's 1 bis en ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intellectuele-eigendomsrechten worden 
uitsluitend toegekend zodat de 
aanbestedende dienst het resultaat van de 
voorgaande fasen kan benutten, in 
overeenstemming met het onderwerp van 
het partnerschap ingeval tijdens de 
procedure een andere ondernemer wordt 
aangesteld, om het bereik van deze 
verwerving van rechten ten opzichte van 
de uitgesloten ondernemer te beperken.
De rechten en verplichtingen van iedere 
betrokken partij moeten zeer duidelijk in 
intellectuele-eigendomsclausules worden 
gedefinieerd.

Or. fr



AM\908712NL.doc 13/164 PE492.859v01-00

NL

Amendement 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het partnerschap wordt gestructureerd in 
fasen die elkaar opvolgen in een reeks van 
stappen in het onderzoeks- en 
innovatieproces, eventueel tot aan de 
fabricage van de geleverde goederen of de 
verstrekking van de diensten. Het 
partnerschap bepaalt door de partner te 
bereiken tussentijdse streefdoelen en 
voorziet in betaling van de vergoeding in 
passende termijnen. Op basis van deze 
streefdoelen kan de aanbestedende dienst 
na elke fase besluiten het partnerschap op 
te zeggen en voor de resterende fasen een 
nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
zetten, mits hij daarvoor de betrokken 
intellectuele-eigendomsrechten heeft 
verkregen.

2. Het partnerschap wordt gestructureerd in 
fasen die elkaar opvolgen in een reeks van 
stappen in het onderzoeks- en 
innovatieproces, hetgeen eventueel de 
fabricage van de geleverde goederen of de
verstrekking van de diensten of de 
voltooiing van de werken kan omvatten.
Het partnerschap stelt door de partner te 
bereiken tussentijdse streefdoelen vast en 
voorziet in betaling van vergoeding in 
passende termijnen. Op basis van deze 
streefdoelen kan de aanbestedende dienst 
na elke fase besluiten het partnerschap op 
te zeggen en voor de resterende fasen een 
nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
zetten, mits hij in de 
aanbestedingsdocumenten heeft 
aangegeven onder welke voorwaarden hij 
gebruik kan maken van deze bevoegdheid 
om het partnerschap op te zeggen.

Or. en

Motivering

De aanbestedingsprocedure stroomlijnen en de procedure voor innovatiepartnerschappen 
verbeteren.

Amendement 780
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het partnerschap wordt gestructureerd in 
fasen die elkaar opvolgen in een reeks van 
stappen in het onderzoeks- en 
innovatieproces, eventueel tot aan de 
fabricage van de geleverde goederen of de 

2. Het partnerschap wordt gestructureerd in 
fasen die elkaar opvolgen in een reeks van 
stappen in het onderzoeks- en 
innovatieproces, eventueel tot aan de 
fabricage van de geleverde goederen of de 
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verstrekking van de diensten. Het 
partnerschap bepaalt door de partner te 
bereiken tussentijdse streefdoelen en 
voorziet in betaling van de vergoeding in 
passende termijnen. Op basis van deze 
streefdoelen kan de aanbestedende dienst 
na elke fase besluiten het partnerschap op 
te zeggen en voor de resterende fasen een 
nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
zetten, mits hij daarvoor de betrokken 
intellectuele-eigendomsrechten heeft 
verkregen.

verstrekking van de diensten. Het 
partnerschap bepaalt door de partner te 
bereiken tussentijdse streefdoelen en 
voorziet in betaling van de vergoeding in 
passende termijnen. Op basis van deze 
streefdoelen kan de aanbestedende dienst 
na elke fase besluiten het partnerschap op 
te zeggen en voor de resterende fasen een 
nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
zetten.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijkheid worden gegeven over hoe om te gaan met deze nieuwe procedure ten 
einde innovatie te stimuleren en maatwerkselectie te vermijden 1) hoe moeten intellectuele-
eigendomsrechten worden gewaardeerd (wat wordt de schaal van de commerciële markt)? 2)
te vage definitie, 3) aanbestedende diensten zullen steeds vaker (deskundige) private 
marktdeelnemers gaan inschakelen in plaats van gebruik te maken van eigen afdelingen, 4) 
voor het verduidelijken van de definitie van de procedure5 aan wie komen de intellectuele-
eigendomsrechten toe?

Amendement 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De gunning van de opdracht 
geschiedt overeenkomstig dit lid:
De aanbestedende diensten geven in de 
aanbestedingsdocumenten aan welke 
elementen de minimumeisen vormen 
waaraan moet worden voldaan. Dit wordt 
voldoende duidelijk aangegeven 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 termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van 
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de opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, 30 dagen vanaf 
de verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling. De termijn 
voor de ontvangst van aanvankelijke 
inschrijvingen bedraagt minimaal 30 
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging.
De aanbestedende diensten 
onderhandelen met de inschrijvers over de 
aanvankelijk ingediende inschrijvingen 
en de vervolginschrijvingen om de inhoud 
te verbeteren opdat de inschrijvingen 
beter voldoen aan de in de 
aanbestedingsdocumenten vermelde 
gunningscriteria.
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 
anderen. Zij zien er in het bijzonder op toe 
dat alle inschrijvers waarvan de 
inschrijvingen niet zijn uitgeschakeld, 
schriftelijk op de hoogte worden gesteld 
van elke wijziging die in de technische 
specificaties van andere 
aanbestedingsdocumenten dan de 
aanbestedingsdocumenten met de 
minimumeisen is aangebracht, en wel op 
tijdige wijze zodat die inschrijvers hun 
inschrijvingen naar aanleiding van deze 
wijzigingen kunnen aanpassen en 
opnieuw indienen.
Overeenkomstig artikel 18 mogen de 
aanbestedende diensten 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.
Over de minimumeisen en de 



PE492.859v01-00 16/164 AM\908712NL.doc

NL

gunningscriteria kan niet worden 
onderhandeld.
Na het verstrijken van de uiterste termijn 
voor de indiening van inschrijvingen en 
alvorens kennis te nemen van de inhoud 
ervan kunnen aanbestedende diensten een 
vooraf overeenkomstig artikel 66, lid 5, 
gedefinieerd gewicht specificeren dat 
wordt toegekend aan de tussenkopjes van 
een gunningscriterium, op voorwaarde 
dat:
-de in opdrachtdocumenten of de 
aankondiging van de opdracht 
vastgestelde criteria voor de gunning van 
de opdracht ongewijzigd blijven;
(a) dit geen nieuwe elementen omvat die 
van invloed zouden zijn geweest op het 
voorbereiden van de inschrijvingen;
(b) dit niet tot discriminatie van een 
inschrijver leidt.
Procedures voor 
innovatiepartnerschappen kunnen in 
opeenvolgende fasen verlopen om het 
aantal inschrijvingen waarover moet 
worden onderhandeld te beperken door de 
toepassing 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 in de 
aanbestedingsdocumenten duidelijk aan 
of zij van deze mogelijkheid gebruik 
zullen maken.

Or. en

Motivering

Een essentieel amendement over innovatiepartnerschappen waarmee de procedure gekoppeld 
wordt aan de mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen, maar die ook 
meer onderhandelingsmogelijkheden biedt in het geval van innovatiepartnerschappen, gezien 
het feit dat deze vereist zijn voor de soorten aanbesteding die onder de nieuwe procedure 
vallen, hetgeen verklaart waarom alleen maar bepaalde belangrijkste onderdelen van artikel 
27, gericht op transparantie en eerlijkheid, van toepassing zijn.
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Amendement 782
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De opdracht wordt gegund volgens de 
regels voor de mededingingsprocedure 
van gunning door onderhandelingen als 
bedoeld in artikel 27.

Schrappen

Or. en

Amendement 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de selectie van gegadigden besteden de 
aanbestedende diensten bijzondere 
aandacht aan criteria betreffende de 
capaciteiten en de ervaring van de 
inschrijvers op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling of de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen. Zij kunnen in 
overeenstemming met artikel 64 het aantal 
geschikte gegadigden beperken die tot 
deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.

Bij de selectie van gegadigden besteden de 
aanbestedende diensten bijzondere 
aandacht aan criteria betreffende de 
capaciteiten van de gegadigden op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling of 
de ontwikkeling van innovatieve 
oplossingen. Zij kunnen in 
overeenstemming met artikel 64 het aantal 
geschikte gegadigden beperken die tot 
deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.

Or. en

Motivering

Verbeteringen aan de procedure voor innovatiepartnerschappen waardoor deze met name 
voor innovatieve kmo's beter toegankelijk is.

Amendement 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan. De gunning van de 
opdracht geschiedt uitsluitend op basis 
van het criterium van de economisch 
meest voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 66, lid 1, 
onder a).

Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan.

Or. en

Motivering

Al vermeld in eerdere amendementen over innovatiepartnerschappen.

Amendement 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De structuur van het partnerschap en in 
het bijzonder de duur en de waarde van de 
verschillende fasen weerspiegelen de graad 
van innovatie van de voorgestelde 
oplossing en de reeks van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die vereist zijn voor 
de ontwikkeling van een innovatieve en 
nog niet op de markt beschikbare 
oplossing. De waarde en de looptijd van 
een opdracht voor de aankoop van de 
daaruit voortvloeiende werken, leveringen 
of diensten blijven binnen passende 
grenzen, rekening houdend met de 
noodzaak om de gemaakte kosten, 
inclusief voor de ontwikkeling van een 
innovatieve oplossing, terug te verdienen 
en te voorzien in een passende winst.

4. De aanbestedende dienst waarborgt dat
de structuur van het partnerschap en in het 
bijzonder de duur en de waarde van de 
verschillende fasen de graad van innovatie 
weerspiegelen van de voorgestelde 
oplossing en de reeks van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die vereist zijn voor 
de ontwikkeling van een innovatieve en 
nog niet op de markt beschikbare 
oplossing. De geraamde waarde van 
leveringen, diensten of werken is niet 
onevenredig ten opzichte van de voor de 
ontwikkeling ervan vereiste investering.
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Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat het gebruik van innovatiepartnerschappen past bij de 
kerndoelstelling achter deze nieuwe procedure en dat ze een goede kosten-batenverhouding 
opleveren.

Amendement 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten maken geen
gebruik van innovatiepartnerschappen om 
de mededinging te verhinderen, te 
beperken of te vervalsen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Hierboven al behandeld in een ander amendement over innovatiepartnerschappen.

Amendement 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
Systeem van dienstenvouchers

Bij de aanbesteding van 
overheidsdiensten mogen aanbestedende 
diensten gebruikmaken van een systeem 
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 
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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 
voorwerp 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

Amendement 788
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten uitsluitend in de 
gevallen als bepaald in de leden 2 tot en 
met 5 voor het gunnen van 
overheidsopdrachten gebruik kunnen 
maken van een procedure van gunning 
door onderhandelingen zonder 
voorafgaande bekendmaking.

1. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten uitsluitend in de 
gevallen als bepaald in de leden 2 tot en 
met 5 voor het gunnen van 
overheidsopdrachten gebruik kunnen 
maken van een procedure van gunning 
door onderhandelingen zonder 
voorafgaande bekendmaking. Het is de 
aanbestedende diensten niet toegestaan 
gebruik te maken van de procedure van 
gunning via onderhandelingen zonder
bekendmaking om uitsluitend over de 
prijs van de diensten te onderhandelen.

Or. fr

Amendement 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten uitsluitend in de 
gevallen als bepaald in de leden 2 tot en 
met 5 voor het gunnen van 
overheidsopdrachten gebruik kunnen 
maken van een procedure van gunning 
door onderhandelingen zonder 
voorafgaande bekendmaking.

1. In de specifieke gevallen en 
omstandigheden als bepaald in de leden 2 
tot en met 5 kunnen de lidstaten bepalen 
dat aanbestedende diensten uitsluitend voor 
het gunnen van overheidsopdrachten 
gebruik kunnen maken van een procedure 
van gunning door onderhandelingen zonder 
voorafgaande bekendmaking. In andere 
gevallen is het gebruik van deze procedure 
niet toegestaan.

Or. en

Motivering

De aanbestedingsprocedure stroomlijnen.

Amendment 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

1. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten uitsluitend in de 
gevallen als bepaald in de leden 2 tot en 
met 5 voor het gunnen van 
overheidsopdrachten gebruik kunnen 
maken van een procedure van gunning 
door onderhandelingen zonder 
voorafgaande bekendmaking.

1. Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
aggiudicare appalti pubblici con una 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva soltanto nei casi di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 wanneer de waarde van 
de opdracht minder bedraagt dan 500 000 
euro in het geval van werken en minder 
dan 100 000 euro in het geval van 
diensten.

Or. it

Amendement 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder voorafgaande 
bekendmaking voor overheidsopdrachten 
voor werken, leveringen en diensten kan 
worden voorzien in een van de volgende 
gevallen:

2. In de procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder voorafgaande 
bekendmaking voor overheidsopdrachten 
voor werken, leveringen en diensten kan 
worden gebruikt in een van de volgende 
gevallen:

Or. en

Motivering

De aanbestedingsprocedure stroomlijnen.

Amendement 792
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd 
en aan de Commissie of de 
overeenkomstig artikel 84 aangewezen 
nationale toezichtsinstantie op hun 
verzoek een verslag wordt overgelegd;

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure of een 
procedure van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
bekendmaking geen of geen geschikte 
inschrijvingen of geen aanvragen tot 
deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet aanzienlijk worden 
gewijzigd;

Or. en

Motivering

Veel te bureaucratisch, één doel van deze herziening was vereenvoudiging om een hogere 
kosteneffectiviteit te realiseren.

Amendement 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd 
en aan de Commissie of de 
overeenkomstig artikel 84 aangewezen 
nationale toezichtsinstantie op hun 
verzoek een verslag wordt overgelegd;

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

Or. de

Motivering

De onduidelijk geformuleerde rapportageverplichting heeft, vooral in combinatie met het feit 
dat het voorstel in slechts één nationale toezichtinstantie voorziet, onnodige bureaucratie en 
buitensporige rapportagelasten voor de aanbestedende diensten tot gevolg.

Amendement 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd 
en aan de Commissie of de 
overeenkomstig artikel 84 aangewezen 
nationale toezichtsinstantie op hun verzoek 
een verslag wordt overgelegd;

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd 
en aan de Commissie of het bevoegde 
nationale orgaan op hun verzoek een 
verslag wordt overgelegd;

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement houdt verband met voorgestelde amendementen op artikel 84.
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Amendment 795
Sergio Gaetano Cofferati

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd 
en aan de Commissie of de 
overeenkomstig artikel 84 aangewezen 
nationale toezichtsinstantie op hun 
verzoek een verslag wordt overgelegd;

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet worden gewijzigd;

Or. it

Amendement 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd 
en aan de Commissie of de 
overeenkomstig artikel 84 aangewezen 
nationale toezichtsinstantie op hun 
verzoek een verslag wordt overgelegd;

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

Or. en

Amendement 797
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd 
en aan de Commissie of de 
overeenkomstig artikel 84 aangewezen 
nationale toezichtsinstantie op hun 
verzoek een verslag wordt overgelegd;

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

Or. de

Amendement 798
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd 
en aan de Commissie of de 
overeenkomstig artikel 84 aangewezen 
nationale toezichtsinstantie op hun 
verzoek een verslag wordt overgelegd;

(a) wanneer in het kader van een openbare 
of niet-openbare procedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen aanvragen 
tot deelneming zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd 
en aan de Commissie een verslag wordt 
overgelegd.

Or. en

Amendement 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de aanbesteding de creatie of 
de verkrijging van een kunstwerk tot doel 
heeft;

(b) wanneer om artistieke redenen de 
opdracht alleen kan worden gegund aan 
een bepaalde ondernemer;



PE492.859v01-00 26/164 AM\908712NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Het gebruik van de procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande 
bekendmaking uitsluitend tot kunstwerken beperken lijkt een te restrictieve benadering te zijn.
De overheidsopdracht in kwestie verwijst wellicht niet naar een kunstwerk, maar is 
ongetwijfeld artistiek van aard (bijv. een optreden van een kunstenaar, concert).

Amendment 800
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

Schrappen

Or. it

Amendement 801
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische of juridische redenen;

Or. en

Amendement 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische of juridische redenen;

Or. en
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Amendement 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische of juridische redenen;

Or. de

Motivering

Door deze aanvulling kan ook rekening worden gehouden met gevallen waarin de 
aanbestedende dienst een gebouw op een zeer bepaalde plaats nodig heeft en de eigenaar 
alleen bereid is het perceel te verkopen als hij ook een opdracht voor werken krijgt.

Amendement 804
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

(i) het ontbreken van mededinging om 
juridische of technische redenen;

Or. de

Amendement 805
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de bescherming van andere exclusieve 
rechten.

iii) de bescherming van andere exclusieve 
rechten, waaronder de prioriteit van een 
vastgoedsite.

Or. fr

Amendement 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitzondering geldt alleen wanneer er 
geen redelijk alternatief of substituut 
bestaat en het ontbreken van mededinging 
niet het resultaat is van een kunstmatige 
vernauwing van de parameters van de 
aanbesteding;

Deze uitzondering geldt alleen wanneer het 
ontbreken van mededinging niet het 
resultaat is van een kunstmatige 
vernauwing van de parameters van de 
aanbesteding;

Or. de

Amendement 807
Evelyne Gebhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitzondering geldt alleen wanneer er 
geen redelijk alternatief of substituut 
bestaat en het ontbreken van mededinging 
niet het resultaat is van een kunstmatige 
vernauwing van de parameters van de 
aanbesteding;

Deze uitzondering geldt alleen wanneer het 
ontbreken van mededinging niet het 
resultaat is van een kunstmatige 
vernauwing van de parameters van de 
aanbesteding;

Or. de

Amendement 808
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, voortvloeiende uit 
overmacht, het onmogelijk maakt de 
gestelde termijnen voor openbare 
procedures, niet-openbare procedures en 
procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende 

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed die niet kon worden 
voorzien door de aanbestedende dienst het 
onmogelijk maakt de gestelde termijnen 
voor openbare procedures, niet-openbare 
procedures en procedures van gunning 
door onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende 



AM\908712NL.doc 29/164 PE492.859v01-00

NL

spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

Or. en

Amendement 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, voortvloeiende uit 
overmacht, het onmogelijk maakt de 
gestelde termijnen voor openbare 
procedures, niet-openbare procedures en 
procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende 
spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed het onmogelijk maakt de 
gestelde termijnen voor openbare 
procedures, niet-openbare procedures en 
procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende 
spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

Or. en

Motivering

Dringende spoed mag niet uitsluitend tot overmacht worden beperkt.

Amendement 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, voortvloeiende uit 
overmacht, het onmogelijk maakt de 
gestelde termijnen voor openbare 
procedures, niet-openbare procedures en 
procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed als gevolg van 
gebeurtenissen die niet konden worden 
voorzien door de aanbestedende dienst het 
onmogelijk maakt de gestelde termijnen 
voor openbare procedures, niet-openbare 
procedures en procedures van gunning 
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oproep tot mededinging in acht te nemen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende 
spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

door onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende 
spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

Or. en

Motivering

De aanbestedingsprocedure stroomlijnen.

Amendement 811
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, voortvloeiende uit 
overmacht, het onmogelijk maakt de 
gestelde termijnen voor openbare 
procedures, niet-openbare procedures en 
procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende 
spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, voortvloeiende uit voor
de aanbestedende dienst onvoorzienbare 
gebeurtenissen, het onmogelijk maakt de 
gestelde termijnen voor openbare 
procedures, niet-openbare procedures en 
procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende 
spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

Or. de

Amendement 812
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Wanneer een ondernemer een 
innovatiepartnerschap voorstelt aan een 
aanbestedende dienst teneinde een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
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voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus.

Or. fr

Amendement 813
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij onregelmatig of onaanvaardbaar is, en – zij onregelmatig of onaanvaardbaar is, of

Or. en

Amendement 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor aanvullende leveringen door de 
oorspronkelijke leverancier die bestemd 
zijn hetzij voor de gedeeltelijke 
vernieuwing van veelvuldig gebruikte 
leveringen of installaties, hetzij voor de 
uitbreiding van bestaande leveringen of 
installaties, indien verandering van 
leverancier de aanbestedende dienst ertoe 
zou verplichten apparatuur aan te schaffen 
met andere technische eigenschappen, 
zodat incompatibiliteit ontstaat of zich 
onevenredige technische moeilijkheden bij 
het gebruik en het onderhoud voordoen; de 
looptijd van deze opdrachten en 
nabestellingen mag in de regel drie jaar
niet overschrijden;

(b) voor aanvullende leveringen door de 
oorspronkelijke leverancier die bestemd 
zijn hetzij voor de gedeeltelijke 
vernieuwing van veelvuldig gebruikte 
leveringen of installaties, hetzij voor de 
uitbreiding van bestaande leveringen of 
installaties, indien verandering van 
leverancier de aanbestedende dienst ertoe 
zou verplichten apparatuur aan te schaffen 
met andere technische eigenschappen, 
zodat incompatibiliteit ontstaat of zich 
onevenredige technische moeilijkheden bij 
het gebruik en het onderhoud voordoen; de 
looptijd van deze opdrachten en 
nabestellingen mag in de regel vier jaar
niet overschrijden;

Or. en
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Amendement 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Van de procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder bekendmaking 
van een aankondiging van opdracht kan 
gebruik worden gemaakt voor 
overheidsopdrachten voor diensten, 
wanneer de opdracht voortvloeit uit een 
overeenkomstig deze richtlijn 
georganiseerde prijsvraag en volgens de 
toepasselijke voorschriften moet worden 
gegund aan de winnaar of aan één van de 
winnaars van die prijsvraag; in het 
laatstgenoemde geval moeten alle winnaars 
tot deelneming aan de onderhandelingen 
worden uitgenodigd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.)««

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Van de procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder bekendmaking 
van een aankondiging van opdracht kan 
gebruik worden gemaakt voor nieuwe 
werken of diensten bestaande uit de 
herhaling van soortgelijke werken of 
diensten die door dezelfde aanbestedende 
diensten aan de met een vroegere opdracht 
belaste dienstverlener zijn toevertrouwd, 
mits deze werken of diensten 
overeenstemmen met een basisproject dat 
het voorwerp vormde van een 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, bedoelde 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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procedures geplaatste eerste opdracht. Het 
basisproject dient de omvang van de 
aanvullende werken of diensten evenals de 
voorwaarden waaronder deze worden 
gegund, te vermelden.

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendment 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

5. Van de procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder bekendmaking 
van een aankondiging van opdracht kan 
gebruik worden gemaakt voor nieuwe 
werken of diensten bestaande uit de 
herhaling van soortgelijke werken of
diensten die door dezelfde aanbestedende 
diensten aan de met een vroegere opdracht 
belaste dienstverlener zijn toevertrouwd, 
mits deze werken of diensten 
overeenstemmen met een basisproject dat 
het voorwerp vormde van een 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, bedoelde 
procedures geplaatste eerste opdracht. Het 
basisproject dient de omvang van de 
aanvullende werken of diensten evenals de 
voorwaarden waaronder deze worden 
gegund, te vermelden.

5. Van de procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder bekendmaking 
van een aankondiging van opdracht kan 
gebruik worden gemaakt voor nieuwe 
diensten bestaande uit de herhaling van 
soortgelijke diensten die door dezelfde 
aanbestedende diensten aan de met een 
vroegere opdracht belaste dienstverlener 
zijn toevertrouwd, mits deze diensten 
overeenstemmen met een basisproject dat 
het voorwerp vormde van een
overeenkomstig artikel 24, lid 1, bedoelde 
procedures geplaatste eerste opdracht. Het 
basisproject dient de omvang van de 
aanvullende diensten evenals de 
voorwaarden waaronder deze worden 
gegund, te vermelden.

Or. it

Amendment 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

Bij de oproep tot mededinging voor de 
aanbesteding van het eerste project wordt 
aangekondigd dat deze procedure kan 
worden toegepast en het geraamde 
totaalbedrag voor de daaropvolgende 
werken moet door de aanbestedende 
diensten in aanmerking worden genomen 
voor de toepassing van de artikel 4.

Bij de oproep tot mededinging voor de 
aanbesteding van het eerste project wordt 
aangekondigd dat deze procedure kan 
worden toegepast en het geraamde 
totaalbedrag voor de daaropvolgende 
diensten moet door de aanbestedende 
diensten in aanmerking worden genomen 
voor de toepassing van de artikel 4.

Or. it

Amendment 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

Van deze procedure kan slechts gedurende 
een periode van drie jaar volgende op de 
oorspronkelijke opdracht gebruik worden 
gemaakt.

Van deze procedure kan slechts gedurende 
een periode van twee jaar volgende op de 
oorspronkelijke opdracht gebruik worden 
gemaakt.

Or. it

Amendement 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Aanbestedende diensten kunnen 
elementen van de openbare procedure 
combineren met de 
mededingingsprocedure van gunning 
door onderhandelingen.

Or. de

Motivering

Er moet worden voorzien in de mogelijkheid van een aanbestedingsprocedure die in één stap 
wordt uitgevoerd. De aanbestedende diensten krijgen meer speelruimte als zij elementen van 
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de openbare procedure kunnen combineren met de mededingingsprocedure van gunning door 
onderhandelingen. Bij een dergelijke procedure in één stap moeten aanbestedende diensten 
de mogelijkheid krijgen om net als bij de openbare procedure direct offertes te vragen en over 
deze offertes te onderhandelen.

Amendement 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder voorafgaande 
bekendmaking mag worden gebruikt 
indien de aanbestedende dienst van 
mening is dat de opdracht moet worden 
gegund aan een ‘public service mutual’ 
(een door ambtenaren opgezette 
onderneming waarbij een openbare dienst 
op opdracht wordt geleverd) teneinde het 
volgende mogelijk te maken:
(i) het integreren van werknemers uit de 
publieke sector in de private sector; of,
(ii) de diversiteit van leveranciers in de 
markt die wordt afgedekt door die 
overheidsopdracht.
Deze uitzondering is alleen van toepassing 
wanneer de opdracht wordt gegund:
(i) aan een entiteit in afwachting van het 
feit dat zij een ‘public service mutual’ 
wordt, nadat de betrokken personen hun 
banen in de publieke sector verlaten en de 
entiteit diensten begint te leveren;
(ii) binnen de periode van 3 jaren met 
ingang van de datum waarop de ‘public 
service mutual’ voor het eerst diensten 
begint te leveren.

Or. en

Amendment 822
Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

5 bis. Indien een aanbestedende dienst 
besluit in de zin dit artikel gebruik te 
maken van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande aankondiging, 
brengt deze aan de toezichtsinstantie als 
bedoeld in artikel 84 een gedetailleerd 
verslag uit waarin deze keuze wordt 
verantwoord en dat het bestek en de 
bijbehorende informatie bevat alsmede –
voor het geval wordt besloten gebruik te 
maken van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande aankondiging 
conform lid 2, onder a) – het bestek van 
de vorige aanbesteding.

Or. it

Amendement 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan vier jaar, behalve 
in uitzonderingsgevallen die behoorlijk 
gemotiveerd zijn met name op grond van 
het voorwerp van de raamovereenkomst.

Schrappen

Or. en

Amendement 824
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan vier jaar, behalve 
in uitzonderingsgevallen die behoorlijk 

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan zes jaar, behalve 
in uitzonderingsgevallen die behoorlijk 
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gemotiveerd zijn met name op grond van 
het voorwerp van de raamovereenkomst.

gemotiveerd zijn, met name op grond van 
het voorwerp van de raamovereenkomst.
De duur van een raamovereenkomst ten 
aanzien van het onderhoud is gebaseerd 
op de levenscyclus van het werk of de 
dienst.

Or. en

Motivering

Om problemen zoals onderhoudsopdrachten voor liften te voorkomen.

Amendement 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan vier jaar, behalve 
in uitzonderingsgevallen die behoorlijk 
gemotiveerd zijn, met name op grond van 
het voorwerp van de raamovereenkomst.

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan vier jaar, behalve
als zij betrekking heeft op diensten met 
een looptijd van meer dan vier jaar of 
wanneer een dergelijke overschrijding 
gerechtvaardigd is omdat de ondernemers 
investeringen moeten doen waarvan de 
afschrijvingstermijn meer dan vier jaar 
bedraagt of die verband houden met de 
aanwerving van geschikt personeel om de 
diensten uit te voeren of met de opleiding 
van hun personeelsleden zodat zij de 
diensten kunnen uitvoeren.

Or. fr

Amendement 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan vier jaar, behalve
in uitzonderingsgevallen die behoorlijk 
gemotiveerd zijn met name op grond van 

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan twee jaar en kan 
tot vier jaar bedragen indien afdoende 
gemotiveerd of nog langer in 
uitzonderingsgevallen die behoorlijk 
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het voorwerp van de raamovereenkomst. gemotiveerd zijn met name op grond van 
het voorwerp van de raamovereenkomst.

Or. es

Amendement 827
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In raamovereenkomsten voor diensten 
kan de looptijd van de raamovereenkomst 
langer dan vier jaar zijn indien het belang 
van de eindgebruiker hiermee het beste 
gediend is of de aard van de investering of 
de andere aspecten van de aard van de 
dienst dit vereisen.

Or. en

Amendement 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Opdrachten die gebaseerd zijn op een 
raamovereenkomst, worden gegund 
volgens de procedures waarin dit lid en de 
leden 3 en 4 voorzien.

Schrappen

De procedures kunnen alleen worden 
toegepast tussen de aanbestedende 
diensten die duidelijk daarvoor zijn 
aangewezen in de oproep tot mededinging 
of in de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, en de ondernemers die 
oorspronkelijk partij waren bij de 
raamovereenkomst.
In opdrachten die op een 
raamovereenkomst zijn gebaseerd, mogen 
in geen geval wezenlijke wijzigingen 
worden aangebracht met betrekking tot in 
de raamovereenkomst gestelde 
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voorwaarden, met name in het in lid 3 
bedoelde geval.
Aanbestedende diensten mogen geen
oneigenlijk gebruik van 
raamovereenkomsten maken of mogen 
deze niet gebruiken om de mededinging te 
hinderen, te beperken of te vervalsen.

Or. en

Amendement 829
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De groep van aanbestedende diensten die 
gebruik kan maken van een 
raamovereenkomst, mag bij uitzondering 
worden uitgebreid indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
(a) de raamovereenkomst is door een 
aankoopcentrale gesloten;
(b) de oorspronkelijke aankondiging van 
de opdracht voorziet uitdrukkelijk in de 
mogelijkheid van een dergelijke 
uitbreiding;
(c) het kader voor de uitbreiding wordt 
volgens duidelijke criteria vastgesteld;
(d) het besluit tot uitbreiding wordt in 
onderlinge overeenstemming genomen.

Or. de

Amendement 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten mogen geen 
oneigenlijk gebruik van 
raamovereenkomsten maken of mogen 

Aanbestedende diensten mogen geen 
oneigenlijk gebruik van 
raamovereenkomsten maken of mogen 
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deze niet gebruiken om de mededinging te 
hinderen, te beperken of te vervalsen.

deze niet gebruiken om de mededinging te 
hinderen, te beperken of te vervalsen en 
moeten de in de specificaties opgenomen 
bepalingen die naar deze voorwaarden 
verwijzen rechtvaardigen met het oog op 
een duidelijke uitlegging ervan.

Or. es

Amendement 831
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten mogen geen 
oneigenlijk gebruik van 
raamovereenkomsten maken of mogen 
deze niet gebruiken om de mededinging te 
hinderen, te beperken of te vervalsen.

Aanbestedende diensten mogen geen 
oneigenlijk gebruik van 
raamovereenkomsten maken of mogen 
deze niet gebruiken om de mededinging te 
hinderen, te beperken of te vervalsen en 
moeten de in de specificaties opgenomen 
bepalingen die naar deze voorwaarden 
verwijzen rechtvaardigen met het oog op 
een duidelijke uitlegging ervan.

Or. es

Amendement 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een raamovereenkomst met 
één enkele ondernemer wordt gesloten, 
worden de op die raamovereenkomst 
gebaseerde opdrachten gegund volgens de 
in de raamovereenkomst gestelde 
voorwaarden.

Schrappen

Voor de gunning van dergelijke 
opdrachten kunnen de aanbestedende 
diensten de ondernemer die partij is bij de 
raamovereenkomst, schriftelijk 
raadplegen en hem indien nodig 
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verzoeken zijn inschrijving aan te vullen.

Or. en

Amendement 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een raamovereenkomst met 
meer dan één ondernemer wordt gesloten, 
kan dit geschieden op een van de twee 
volgende wijzen:

Schrappen

(a) volgens de voorwaarden van de 
raamovereenkomst, zonder de opdracht 
opnieuw voor mededinging open te 
stellen, wanneer wordt voorzien in alle 
voorwaarden met betrekking tot de 
verrichting van de betrokken werken, 
leveringen of diensten alsmede in de 
objectieve voorwaarden ter bepaling van 
de ondernemers die als partij bij de 
raamovereenkomst deze zullen uitvoeren;
laatstgenoemde voorwaarden worden 
vermeld in de aanbestedingsdocumenten;
(b) wanneer in de raamovereenkomst niet 
is voorzien in alle voorwaarden met 
betrekking tot de verrichting van de 
werken, leveringen of diensten, door de 
opdracht opnieuw voor mededinging open 
te stellen voor de ondernemers die partij 
zijn bij de raamovereenkomst.

Or. en

Amendement 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) deels zonder de opdracht opnieuw 
voor mededinging open te stellen zoals 
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bedoeld onder a) wanneer in de 
raamovereenkomst wordt voorzien in alle 
voorwaarden met betrekking tot de 
verrichting van de betrokken werken, 
leveringen of diensten; en deels door de 
opdracht opnieuw voor mededinging open 
te stellen onder de ondernemers die partij 
zijn bij de raamovereenkomst zoals 
bedoeld onder b), ongeacht of in de 
raamovereenkomst alle voorwaarden met 
betrekking tot de verrichting van de 
betrokken werken, leveringen of diensten 
zijn vastgesteld.
Een raamovereenkomst mag alleen 
overeenkomstig dit punt worden 
uitgevoerd indien door de aanbestedende 
dienst in de aanbestedingsdocumenten in 
deze mogelijkheid is voorzien. Wanneer in 
de raamovereenkomst is voorzien in alle 
voorwaarden met betrekking tot de 
verrichting van de werken, leveringen of 
diensten, wordt de keuze of specifieke 
werken, leveringen of diensten na het 
opnieuw voor mededinging openstellen of 
rechtstreeks onder de in de 
raamovereenkomst opgenomen 
voorwaarden worden verworven gemaakt 
op grond van in het bestek van de 
raamovereenkomst vast te stellen 
objectieve criteria. In de specificaties van 
de raamovereenkomst wordt ook vermeld 
welke voorwaarden eventueel behoudens 
het opnieuw voor mededinging 
openstellen van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een noodzakelijke aanpassing van de regels voor raamwerken om 
negatieve invloed op de bestaande regelingen van innovatieve aanbestedende diensten te 
voorkomen.

Amendement 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 4, onder b), bedoelde 
mededinging geschiedt onder dezelfde 
voorwaarden als die welke voor de 
gunning van de raamovereenkomst 
gelden en, wanneer passend, volgens 
nadere voorwaarden met betrekking tot de 
specificaties van de raamovereenkomst, in 
overeenstemming met de volgende 
procedure:

Schrappen

(a) voor elke te gunnen opdracht 
raadplegen de aanbestedende diensten 
schriftelijk de ondernemers die in staat 
zijn de opdracht uit te voeren;
(b) de aanbestedende diensten stellen een 
voldoende lange termijn vast voor de 
indiening van inschrijvingen voor elke 
specifieke opdracht, rekening houdend 
met elementen zoals de complexiteit van 
het voorwerp van de opdracht en de 
nodige tijd voor de toezending van de 
inschrijvingen;
(c) de inschrijvingen worden schriftelijk 
ingediend en de inhoud ervan wordt niet 
vrijgegeven totdat de gestelde 
indieningstermijn is verstreken;
(d) de aanbestedende diensten gunnen 
elke opdracht aan de inschrijver die op 
grond van de in de specificaties van de 
raamovereenkomst vastgestelde 
gunningscriteria de beste inschrijving 
heeft ingediend.

Or. en

Amendement 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aanbestedende diensten stellen een 
voldoende lange termijn vast voor de 
indiening van inschrijvingen voor elke 

(b) de aanbestedende diensten stellen een 
voldoende lange termijn vast voor de 
indiening van inschrijvingen voor elke 
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specifieke opdracht, rekening houdend met 
elementen zoals de complexiteit van het 
voorwerp van de opdracht en de nodige tijd 
voor de toezending van de inschrijvingen;

specifieke opdracht, rekening houdend met 
elementen zoals de complexiteit van het 
voorwerp van de opdracht en de nodige tijd 
voor de toezending van de inschrijvingen.
De termijn bedraagt meer dan vijftien 
werkdagen indien verschillende 
inrichtingen moeten worden bezocht om 
de inschrijvingen te kunnen indienen;

Or. es

Amendement 837
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aanbestedende diensten stellen een 
voldoende lange termijn vast voor de 
indiening van inschrijvingen voor elke 
specifieke opdracht, rekening houdend met 
elementen zoals de complexiteit van het 
voorwerp van de opdracht en de nodige tijd 
voor de toezending van de inschrijvingen;

(b) de aanbestedende diensten stellen een 
voldoende lange termijn vast voor de 
indiening van inschrijvingen voor elke 
specifieke opdracht, rekening houdend met 
elementen zoals de complexiteit van het 
voorwerp van de opdracht en de nodige tijd 
voor de toezending van de inschrijvingen.
De termijn bedraagt meer dan vijftien 
werkdagen indien verschillende 
inrichtingen moeten worden bezocht om 
de inschrijvingen te kunnen indienen.

Or. es

Amendement 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) De aanbestedende diensten nemen 
het arbeidsrecht in aanmerking voor 
oproepen tot mededinging voor diensten 
die subrogatie van personeel inhouden en 
welke gericht zijn aan bedrijven in 
arbeidsintensieve economische sectoren 
met weinig toegevoegde waarde, waarbij 
alle inschrijvingen waarvan de prijs 



AM\908712NL.doc 45/164 PE492.859v01-00

NL

minder bedraagt dan de loonkosten en de 
in de collectieve arbeidsovereenkomsten 
van de betrokken sectoren vastgestelde 
kosten dan wel het in het arbeidsrecht 
vastgestelde minimumloon als abnormaal 
of onevenredig worden beschouwd.

Or. es

Amendement 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Aanbestedende diensten hebben de 
mogelijkheid gedurende de looptijd van de 
opdracht de raamovereenkomst uit te 
breiden met nieuwe ondernemers, op 
voorwaarde dat deze ondernemers 
voldoen aan alle in dit artikel gestelde 
criteria en nog niet bestonden op het 
moment van sluiten van de overeenkomst.
Aanbestedende diensten hebben de 
mogelijkheid ondernemers gedurende de 
looptijd van de opdracht van de 
raamovereenkomst uit te sluiten, indien 
de ondernemer blijk heeft gegeven van 
aanzienlijke of herhaaldelijke 
tekortkomingen voor eender welke 
substantieel vereiste voor de 
overeenkomst.

Or. en

Amendement 840
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor aankopen voor courant gebruik, 
waarvan de kenmerken wegens de 
algemene beschikbaarheid op de markt 
voldoen aan hun behoeften, kunnen de 

1. Voor aankopen van courante 
standaardgoederen en diensten, waarvan 
de kenmerken wegens de algemene 
beschikbaarheid op de markt voldoen aan 
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aanbestedende dienstengebruik maken van 
een dynamisch aankoopsysteem. Het 
dynamisch aankoopsysteem wordt beheerd 
als een volledig elektronisch proces, dat 
gedurende de gehele looptijd openstaat 
voor elke ondernemer die voldoet aan de 
selectiecriteria.

hun behoeften, kunnen de aanbestedende 
diensten gebruik maken van een dynamisch 
aankoopsysteem. Het dynamisch 
aankoopsysteem is een volledig 
elektronisch proces, dat openstaat voor 
elke ondernemer die voldoet aan de 
selectiecriteria.

Or. de

Amendement 841
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor aankopen voor courant gebruik, 
waarvan de kenmerken wegens de 
algemene beschikbaarheid op de markt 
voldoen aan hun behoeften, kunnen de 
aanbestedende diensten gebruikmaken van 
een dynamisch aankoopsysteem. Het 
dynamisch aankoopsysteem wordt beheerd 
als een volledig elektronisch proces, dat 
gedurende de gehele looptijd openstaat 
voor elke ondernemer die voldoet aan de 
selectiecriteria.

1. Voor aankopen voor courant gebruik, 
waarvan de kenmerken wegens de 
algemene beschikbaarheid met een 
gestandaardiseerde kwaliteit op de markt 
voldoen aan hun behoeften, kunnen de 
aanbestedende diensten gebruikmaken van 
een dynamisch aankoopsysteem. Dit 
systeem kan niet worden gebruikt voor het 
aankopen van diensten en complexe of 
niet-gestandaardiseerde producten. Het 
dynamisch aankoopsysteem wordt beheerd 
als een volledig elektronisch proces, dat 
gedurende de gehele looptijd openstaat 
voor elke ondernemer die voldoet aan de 
selectiecriteria.

Or. en

Amendement 842
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de gunning van opdrachten in een 
dynamisch aankoopsysteem volgen 
aanbestedende diensten de regels van de 
niet-openbare procedure. Alle gegadigden 

2. Voor de gunning van opdrachten in een 
dynamisch aankoopsysteem volgen 
aanbestedende diensten principieel de 
regels van de niet-openbare procedure.
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die aan de selectiecriteria voldoen, worden 
tot het systeem toegelaten; het aantal tot 
het systeem toe te laten gegadigden wordt 
niet beperkt overeenkomstig artikel 64.
Voor alle communicatie in het kader van 
een dynamisch aankoopsysteem wordt 
alleen gebruik gemaakt van elektronische 
middelen overeenkomstig artikel 19, 
leden 2 tot en met 6.

Alle gegadigden die aan de selectiecriteria 
voldoen, worden tot het systeem 
toegelaten; het aantal tot het systeem toe te 
laten gegadigden wordt niet beperkt 
overeenkomstig artikel 64. Voor alle 
communicatie in het kader van een 
dynamisch aankoopsysteem wordt alleen 
gebruik gemaakt van elektronische 
middelen overeenkomstig artikel 19, 
leden 2 tot en met 6.

Or. de

Amendement 843
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij publiceren een oproep tot 
mededinging en geven daarbij aan dat het 
om een dynamisch aankoopsysteem gaat;

(a) zij publiceren een oproep tot 
mededinging waarin zij het dynamisch
aankoopsysteem toelichten en het verloop 
van de procedure beschrijven;

Or. de

Amendement 844
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in de specificaties vermelden zij ten 
minste de aard en de geraamde hoeveelheid 
van de beoogde aankopen, alsmede alle 
nodige informatie omtrent het 
aankoopsysteem, de gebruikte 
elektronische apparatuur en de nadere 
technische bepalingen en specificaties voor 
de verbinding;

(b) in de voorwaarden van het dynamisch 
aankoopsysteem vermelden zij ten minste 
de aard en de geraamde hoeveelheid van de 
beoogde aankopen, alsmede alle nodige 
informatie omtrent het aankoopsysteem, de 
gebruikte elektronische apparatuur en de 
nadere technische bepalingen en 
specificaties voor de verbinding;

Or. de
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Amendement 845
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbestedende diensten verlenen elke 
ondernemer tijdens de gehele looptijd van 
het dynamische aankoopsysteem de 
mogelijkheid te verzoeken om deelneming 
aan het systeem onder de voorwaarden van 
lid 2. Zij verrichten hun beoordeling van 
deze verzoeken volgens de selectiecriteria 
binnen 10 werkdagen volgend op de 
ontvangst.

4. De aanbestedende diensten verlenen elke 
ondernemer tijdens de gehele looptijd van 
het dynamische aankoopsysteem de 
mogelijkheid te verzoeken om deelneming 
aan het systeem onder de voorwaarden van 
lid 2. Zij gaan aan de hand van de 
selectiecriteria binnen 21 kalenderdagen 
of binnen een door hen bepaalde redelijke 
termijn die volgt op de ontvangst, over tot 
een beoordeling van deze verzoeken.

Or. de

Amendement 846
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De aanbestedende diensten vermelden 
de looptijd van het dynamisch 
aankoopsysteem in de oproep tot 
mededinging. Zij brengen de Commissie 
op de hoogte van elke verandering in 
looptijd, met gebruik van de volgende 
standaardformulieren:

6. De aanbestedende diensten vermelden 
de looptijd van het dynamisch 
aankoopsysteem in de oproep tot 
mededinging.

Or. nl

Motivering

De Commissie introduceert rapportageverplichtingen die zorgen voor administratieve lasten 
voor aanbestedende diensten en leiden tot gedetailleerde regelgeving.

Amendement 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 6 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De aanbestedende diensten vermelden 
de looptijd van het dynamisch 
aankoopsysteem in de oproep tot 
mededinging. Zij brengen de Commissie 
op de hoogte van elke verandering in 
looptijd, met gebruik van de volgende 
standaardformulieren:

6. De aanbestedende diensten vermelden 
de looptijd van het dynamisch 
aankoopsysteem in de oproep tot 
mededinging.

Or. en

Amendement 848
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de looptijd wordt gewijzigd 
zonder dat het systeem wordt beëindigd, 
het formulier dat aanvankelijk is gebruikt 
voor de oproep tot mededinging voor het 
dynamisch aankoopsysteem;

Schrappen

Or. nl

Amendement 849
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de looptijd wordt gewijzigd 
zonder dat het systeem wordt beëindigd, 
het formulier dat aanvankelijk is gebruikt 
voor de oproep tot mededinging voor het 
dynamisch aankoopsysteem;

Schrappen

Or. en

Amendement 850
Wim van de Camp
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer het systeem wordt beëindigd, 
een aankondiging van gegunde opdracht 
als bedoeld in artikel 48.

Schrappen

Or. nl

Amendement 851
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer het systeem wordt beëindigd, 
een aankondiging van gegunde opdracht 
als bedoeld in artikel 48.

Schrappen

Or. en

Amendement 852
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Aan de betrokken ondernemers of 
partijen bij het dynamisch aankoopsysteem 
mogen geen kosten in rekening worden 
gebracht.

7. Aan de betrokken ondernemers of 
partijen bij het dynamisch aankoopsysteem 
mogen gedurende de 
aanbestedingsprocedure geen kosten in 
rekening worden gebracht.

Or. de

Amendement 853
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.

Alleen voor gestandaardiseerde 
leveringen en diensten kunnen de 
aanbestedende diensten elektronische 
veilingen gebruiken waarin nieuwe, 
verlaagde prijzen, en/of nieuwe waarden 
voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.

Or. en

Amendement 854
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.
Elektronische veilingen kunnen 
uitsluitend worden gebruikt voor volledig 
gestandaardiseerde leveringen en 
diensten.

Or. de

Amendement 855
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen voor 
gestandaardiseerde goederen gebruiken 
waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of 
nieuwe waarden voor bepaalde elementen 
van de inschrijvingen worden voorgesteld.

Or. en
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Amendement 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.
Elektronische veilingen kunnen alleen 
worden gebruikt voor aankopen voor 
courant gebruik van goederen die 
algemeen en met een min of meer 
gestandaardiseerde kwaliteit beschikbaar 
zijn op de markt. Ze kunnen niet worden 
gebruikt voor het aankopen van diensten 
of complexe of niet-gestandaardiseerde 
producten.

Or. en

Amendement 857
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.

1. De aanbestedende diensten kunnen 
uitsluitend voor de aankoop van 
standaardgoederen elektronische veilingen 
gebruiken waarin nieuwe, verlaagde 
prijzen, en/of nieuwe waarden voor 
bepaalde elementen van de inschrijvingen 
worden voorgesteld.

Or. fr

Amendement 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.

1. De aanbestedende diensten kunnen voor 
volledig gestandaardiseerde leveringen en 
diensten elektronische veilingen gebruiken 
waarin nieuwe prijzen, verlaagde prijzen 
en/of nieuwe waarden voor bepaalde 
elementen van de inschrijvingen worden 
voorgesteld.

Or. de

Motivering

De toepassing van elektronische veilingen kan zinvol zijn in het geval van volledig 
gestandaardiseerde leveringen en diensten, maar is meestal niet geschikt of kan zelfs 
averechts werken in het geval van complexe aanbestedingen. Voor werken zijn dergelijke 
veilingen principieel ongeschikt.

Amendement 859
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.

De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen voor 
gestandaardiseerde goederen gebruiken 
waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of 
nieuwe waarden voor bepaalde elementen 
van de inschrijvingen worden voorgesteld.

Or. en

Amendment 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(a) Het onderhavige artikel is niet van 
toepassing op overheidsopdrachten voor 
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werken en de gunning van architectuur-
en ingenieursdiensten.

Or. it

Amendement 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer voor de gunning het criterium 
van de economisch meest voordelige 
inschrijving wordt gehanteerd, gaat de 
uitnodiging vergezeld van het resultaat van 
de volledige beoordeling van de betrokken 
inschrijving, uitgevoerd overeenkomstig de 
in artikel 66, lid 5, eerste alinea, bedoelde 
weging.

6. De uitnodiging gaat vergezeld van het 
resultaat van de volledige beoordeling van 
de betrokken inschrijving, uitgevoerd 
overeenkomstig de in artikel 66, lid 5, 

eerste alinea, bedoelde weging.««

Or. en

Amendment 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

De lidstaten kunnen het gebruik van
elektronische catalogi verplicht stellen bij 
bepaalde typen overheidsopdrachten.

De lidstaten kunnen elektronische catalogi
gebruiken bij overheidsopdrachten voor 
diensten en leveringen. Het onderhavige 
artikel is niet van toepassing op 
overheidsopdrachten voor werken en de 
gunning van architectuur- en 
ingenieursdiensten.

Or. it

Amendement 863
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 bis
Centrale website elektronisch aanbesteden
Aanbestedende diensten kunnen in het 
kader van de transparantie de uitgevoerde 
werken e.d. publiceren op een daartoe 
centraal ingestelde website, met 
specificaties in bedragen, hoeveelheden 
en dergelijke, zodat andere aanbestedende 
diensten kunnen vergelijken wat voor 
vergelijkbare werken e.d. is betaald en 
daarop hun uit te schrijven opdrachten 
kunnen baseren, waardoor 
kostenbesparingen kunnen ontstaan en 
grote afwijkingen tussen prijzen van 
opdrachten inzichtelijk worden, zodat 
eventuele fraude eenvoudiger kan worden 
opgespoord.

Or. nl

Amendement 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen
werken, leveringen en/of diensten van of 
via aankoopcentrales kopen.

1. De lidstaten kunnen voorzien in de 
mogelijkheid dat aanbestedende diensten 
werken, leveringen en/of diensten van of 
via aankoopcentrales kopen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ook een mogelijkheid hebben om aanbestedende diensten toe te staan 
gebruik te maken van de diensten van een aankoopcentrale, maar de lidstaten moeten hiertoe 
niet verplicht zijn. Centrale aankoop is een aanbestedingsmethode die tot vraagbundeling 
leidt, hetgeen nadelig kan zijn voor kmo's. Daarom moet het voor de lidstaten, afhankelijk van 
hun nationale beleid, mogelijk zijn te beslissen al dan niet gecentraliseerde 
aanbestedingsmethoden te ontwikkelen.
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Amendment 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

1. Aanbestedende diensten kunnen werken, 
leveringen en/of diensten van of via 
aankoopcentrales kopen.

1. Aanbestedende diensten kunnen werken, 
leveringen en/of diensten van of via 
aankoopcentrales kopen. De lidstaten 
bevorderen, met name wanneer sprake is 
van kleine aanbesteders, dat gebruik 
wordt gemaakt van centrale 
aanbestedende diensten.

Or. it

Amendement 866
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen
werken, leveringen en/of diensten van of 
via aankoopcentrales kopen.

1. Aanbestedende diensten kunnen werken, 
leveringen en/of diensten van of via 
aankoopcentrales kopen, mits de 
samenvoeging van inschrijvingen tot 
grotere percelen echte mededinging niet 
tegengaat en niet het ontstaan mogelijk 
maakt van oligo- en monopolies of er niet 
toe leidt dat eindgebruikers hun recht om 
zelf te kiezen niet kunnen uitoefenen. De 
aankoopcentrale dient er in al zijn 
activiteiten op toe te zien dat;
1) opdrachten waarbij het risico bestaat 
dat monopolistische en oligopolistische 
constructies en markten erdoor worden 
bevorderd, worden opgespoord en 
voorkomen;
2) de aankoopcentrale daadwerkelijk en 
doeltreffend aanbestedingscontracten en -
procedures voorkomt die de 
mogelijkheden van kmo's en lokale 
bedrijven om deel te nemen en de 
opdrachten binnen te halen ondermijnen
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3) het recht van eindgebruikers om een 
keuze te hebben en gehoord te worden 
niet onmogelijk wordt gemaakt

Or. en

Amendement 867
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voorzien in de 
mogelijkheid voor aanbestedende diensten 
om gebruik te maken van gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten van in een andere 
lidstaat gevestigde aankoopcentrales.

Schrappen

Or. en

Amendement 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voorzien in de mogelijkheid 
voor aanbestedende diensten om gebruik te 
maken van gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten van in een andere 
lidstaat gevestigde aankoopcentrales.

2. De lidstaten kunnen ook voorzien in de 
mogelijkheid voor aanbestedende diensten 
om gebruik te maken van gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten van in een andere 
lidstaat gevestigde aankoopcentrales.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ook een mogelijkheid hebben om aanbestedende diensten toe te staan 
gebruik te maken van de diensten van een in een andere lidstaat gevestigde aankoopcentrale, 
maar de lidstaten moeten hiertoe niet verplicht zijn. In sommige lidstaten kan de optie waarin 
artikel 35, lid 2, van het voorstel van de Commissie voorziet, problemen in nationale 
wetgeving veroorzaken (het zou voor aanbestedende diensten bijvoorbeeld onmogelijk kunnen 
zijn onder de wetgeving van een andere lidstaat te vallen, met name met betrekking tot 
voorschriften op toetsingsprocedures).
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Amendement 869
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een aanbestedende dienst voldoet aan 
zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn wanneer hij voor aanbestedingen 
gebruik maakt van gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten voor zover de 
betrokken aanbestedingsprocedures en de 
uitvoering ervan door de aankoopcentrale 
alleen worden verricht in alle stadia vanaf 
de bekendmaking van de oproep tot 
mededinging tot de voltooiing van de 
daaruit voortvloeiende opdracht of 
opdrachten.

3. Een aanbestedende dienst voldoet aan 
zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn wanneer hij voor aanbestedingen 
gebruik maakt van gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten voor zover de 
betrokken aanbestedingsprocedures en de 
uitvoering ervan door de aankoopcentrale 
worden verricht in alle stadia vanaf de 
bekendmaking van de oproep tot 
mededinging tot de voltooiing van de 
daaruit voortvloeiende opdracht of 
opdrachten.

Or. fr

Amendement 870
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Aanvullende aankoopactiviteiten

Aanbieders van aanvullende 
aankoopactiviteiten worden gekozen 
volgens de aanbestedingsprocedures van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 871
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een of meer aanbestedende diensten 
kunnen overeenkomen bepaalde specifieke 
aanbestedingen gezamenlijk te verrichten.

1. Twee of meer aanbestedende diensten 
kunnen overeenkomen bepaalde specifieke 
aanbestedingen gezamenlijk te verrichten.

Or. en

Amendement 872
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer één aanbestedende dienst de 
betrokken aanbestedingsprocedures 
alleen vervult in alle stadia gaande van de 
bekendmaking van de oproep tot 
mededinging tot de voltooiing van de 
daaruit voortvloeiende opdracht of 
opdrachten, is deze aanbestedende dienst 
als enige verantwoordelijk voor de 
naleving van de verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn.

Wanneer de betrokken aanbestedende 
diensten de gehele 
aanbestedingsprocedure gezamenlijk 
vervullen, zijn zij gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de naleving van de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. De aanbestedende diensten 
worden geacht een gunningsprocedure 
gezamenlijk te voeren indien één 
aanbestedende dienst de procedure zowel 
namens zichzelf als namens de andere 
betrokken aanbestedende diensten 
beheert.

Or. en

Amendement 873
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de aanbestedingsprocedures en 
de uitvoering van de daaruit 
voortvloeiende opdrachten door meer dan 
één van de deelnemende aanbestedende 
diensten worden waargenomen, blijft elke 
aanbestedende dienst echter 
verantwoordelijk voor de naleving van de 
verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn 

Wanneer de aanbestedingsprocedures niet 
geheel gezamenlijk door de betrokken
aanbestedende diensten worden 
waargenomen, blijft elke aanbestedende 
dienst echter verantwoordelijk voor de 
naleving van de verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn met betrekking tot de 
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met betrekking tot de stadia waarvoor hij 
zorgt.

stadia waarvoor hij zorgt.

Or. en

Amendement 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Gezamenlijke aanbestedingen door 

aanbestedende diensten uit verschillende 
lidstaten

1. Onverminderd artikel 11 kunnen 
aanbestedende diensten van verschillende 
lidstaten gezamenlijk 
overheidsopdrachten gunnen door 
gebruik te maken van één van de in dit 
artikel beschreven middelen.
2. Verschillende aanbestedende diensten 
kunnen werken, leveringen en/of diensten 
aankopen van of via een in een andere 
lidstaat gevestigde aankoopcentrale. In 
dat geval wordt de gunningsprocedure 
verricht volgens de nationale regeling van 
de lidstaat waar de aankoopcentrale is 
gevestigd.
3. Meerdere aanbestedende diensten uit 
verschillende lidstaten kunnen 
gezamenlijk een opdracht gunnen. In that 
case, the participating contracting 
authorities shall conclude an agreement 
that determines
(a) de nationale bepalingen die van 
toepassing zijn op de 
aanbestedingsprocedure;
(b) de interne organisatie van de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
het beheer van de procedure, het delen 
van verantwoordelijkheden, de verdeling 
van de te gunnen werken, leveringen of 
diensten en de sluiting van 
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overeenkomsten.
Bij het vaststellen van de toepasselijke 
nationale wet overeenkomstig a) kunnen 
de aanbestedende diensten de nationale 
bepalingen kiezen van een lidstaat waarin 
ten minste een van de deelnemende 
diensten is gevestigd.
4. Wanneer meerdere aanbestedende 
diensten uit verschillende lidstaten een 
gezamenlijke rechtspersoon hebben 
opgericht, inclusief een rechtspersoon als 
de Europese groepering voor territoriale 
samenwerking overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1 of 
andere rechtspersonen naar Unierecht, 
komen de deelnemende aanbestedende 
diensten bij besluit van het bevoegde 
orgaan van de gezamenlijke 
rechtspersoon overeen welke 
aanbestedingsregels van een van de 
volgende lidstaten van toepassing zijn:
(a) de nationale bepalingen van de 
lidstaat waar de gezamenlijke 
rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft;
(b) de nationale bepalingen van de 
lidstaat waar de gezamenlijke 
rechtspersoon zijn activiteiten uitoefent.
Deze overeenkomst kan gelden voor 
onbepaalde tijd, indien daarin is voorzien 
in de oprichtingsakte van de gezamenlijke 
rechtspersoon, of kan worden beperkt tot 
een bepaalde tijd of tot een aantal soorten 
opdrachten of tot een of meer individuele 
gunningen van opdrachten.
5. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
aanbestedingswet wordt de nationale wet 
die de gunning regelt, vastgesteld volgens 
de volgende regels:
(a) wanneer de procedure door één 
deelnemende aanbestedende dienst in 
naam van de andere wordt uitgevoerd of 
beheerd, zijn de nationale bepalingen van 
de lidstaat van die aanbestedende dienst 
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van toepassing;
(b) wanneer de procedure niet door één 
deelnemende aanbestedende dienst in 
naam van de andere wordt uitgevoerd of 
beheerd, en
(i) betrekking heeft op een opdracht voor 
werken, passen de aanbestedende diensten 
de nationale bepalingen toe van de 
lidstaat waarin de meeste werken 
platsvinden;
(ii) betrekking heeft op een opdracht voor 
diensten of leveringen, passen de 
aanbestedende diensten de nationale 
bepalingen toe van de lidstaat waar de 
meeste diensten of leveringen wordt 
verricht;
(c) wanneer het niet mogelijk is de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig a) of b) vast te stellen, 
passen de aanbestedende diensten de 
nationale bepalingen toe van de lidstaat 
van de aanbestedende dienst die het 
grootste deel van de kosten draagt.
6. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
aanbestedingswet overeenkomstig lid 4 
wordt de nationale wet die van toepassing 
is op aanbestedingsprocedures van 
gezamenlijke rechtspersonen opgericht 
door onderscheiden aanbestedende 
diensten van verschillende lidstaten, 
vastgesteld volgens de volgende regels:
(a) wanneer de procedure door het 
bevoegde orgaan van de gezamenlijke 
rechtspersoon wordt uitgevoerd of 
beheerd, zijn de nationale bepalingen van 
toepassing van de lidstaat waar de 
rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft;
(b) wanneer de procedure wordt gevoerd 
of beheerd door een lid van de 
rechtspersoon namens deze 
rechtspersoon, zijn de regels bedoeld in lid 
5, onder a) en b), van toepassing;
(c) wanneer het niet mogelijk is om de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig lid 5, onder a) en b), vast 
te stellen, passen de aanbestedende 
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diensten de nationale bepalingen toe van 
de lidstaat waar de rechtspersoon zijn 
statutaire zetel heeft.
7. Een of meer aanbestedende diensten 
kunnen individuele opdrachten gunnen in 
een raamovereenkomst die gesloten is 
door of samen met een in een andere 
lidstaat gevestigde aanbestedende dienst, 
mits de raamovereenkomst specifieke 
bepalingen bevat volgens welke de 
respectieve aanbestedende dienst of 
diensten de individuele opdrachten 
kunnen gunnen.
8. Besluiten met betrekking tot de 
gunning van opdrachten in 
grensoverschrijdende aanbestedingen 
vallen onder de gewone 
beroepsprocedures die beschikbaar zijn 
volgens het toepasselijke nationale recht.
9. Om een effectieve werking van de 
beroepsmechanismen mogelijk te maken 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
beslissingen van beroepsinstanties in de 
zin van Richtlijn 89/665/EEG1 die in 
andere lidstaten zijn gevestigd, volledig 
ten uitvoer worden gelegd in hun interne 
rechtsorde, wanneer deze beslissingen 
betrekking hebben op op hun grondgebied 
gevestigde aanbestedende diensten die 
deelnemen aan de desbetreffende 
grensoverschrijdende 
aanbestedingsprocedure.

Or. en

Amendement 875
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Gezamenlijke aanbestedingen door 

aanbestedende diensten uit verschillende 
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lidstaten
1. Onverminderd artikel 11 kunnen 
aanbestedende diensten van verschillende 
lidstaten gezamenlijk 
overheidsopdrachten gunnen door 
gebruik te maken van één van de in dit 
artikel beschreven middelen.
2. Verschillende aanbestedende diensten 
kunnen werken, leveringen en/of diensten 
aankopen van of via een in een andere 
lidstaat gevestigde aankoopcentrale. In 
dat geval wordt de gunningsprocedure 
verricht volgens de nationale regeling van 
de lidstaat waar de aankoopcentrale is 
gevestigd.
3. Meerdere aanbestedende diensten uit 
verschillende lidstaten kunnen 
gezamenlijk een opdracht gunnen. In that 
case, the participating contracting 
authorities shall conclude an agreement 
that determines
(a) de nationale bepalingen die van 
toepassing zijn op de 
aanbestedingsprocedure;
(b) de interne organisatie van de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
het beheer van de procedure, het delen 
van verantwoordelijkheden, de verdeling 
van de te gunnen werken, leveringen of 
diensten en de sluiting van 
overeenkomsten.
Bij het vaststellen van de toepasselijke 
nationale wet overeenkomstig a) kunnen 
de aanbestedende diensten de nationale 
bepalingen kiezen van een lidstaat waarin 
ten minste een van de deelnemende 
diensten is gevestigd.
4. Wanneer meerdere aanbestedende 
diensten uit verschillende lidstaten een 
gezamenlijke rechtspersoon hebben 
opgericht, inclusief een rechtspersoon als 
de Europese groepering voor territoriale 
samenwerking overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1 of 
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andere rechtspersonen naar Unierecht, 
komen de deelnemende aanbestedende 
diensten bij besluit van het bevoegde 
orgaan van de gezamenlijke 
rechtspersoon overeen welke 
aanbestedingsregels van een van de 
volgende lidstaten van toepassing zijn:
(a) de nationale bepalingen van de 
lidstaat waar de gezamenlijke 
rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft;
(b) de nationale bepalingen van de 
lidstaat waar de gezamenlijke 
rechtspersoon zijn activiteiten uitoefent.
Deze overeenkomst kan gelden voor 
onbepaalde tijd, indien daarin is voorzien 
in de oprichtingsakte van de gezamenlijke 
rechtspersoon, of kan worden beperkt tot 
een bepaalde tijd of tot een aantal soorten 
opdrachten of tot een of meer individuele 
gunningen van opdrachten.
5. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
aanbestedingswet wordt de nationale wet 
die de gunning regelt, vastgesteld volgens 
de volgende regels:
(a) wanneer de procedure door één 
deelnemende aanbestedende dienst in 
naam van de andere wordt uitgevoerd of 
beheerd, zijn de nationale bepalingen van 
de lidstaat van die aanbestedende dienst 
van toepassing;
(b) wanneer de procedure niet door één 
deelnemende aanbestedende dienst in 
naam van de andere wordt uitgevoerd of 
beheerd, en
(i) betrekking heeft op een opdracht voor 
werken, passen de aanbestedende diensten 
de nationale bepalingen toe van de 
lidstaat waarin de meeste werken 
platsvinden;
(ii) betrekking heeft op een opdracht voor 
diensten of leveringen, passen de 
aanbestedende diensten de nationale 
bepalingen toe van de lidstaat waar de 
meeste diensten of leveringen wordt 
verricht;
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(c) wanneer het niet mogelijk is de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig a) of b) vast te stellen, 
passen de aanbestedende diensten de 
nationale bepalingen toe van de lidstaat 
van de aanbestedende dienst die het 
grootste deel van de kosten draagt.
6. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
aanbestedingswet overeenkomstig lid 4 
wordt de nationale wet die van toepassing 
is op aanbestedingsprocedures van 
gezamenlijke rechtspersonen opgericht 
door onderscheiden aanbestedende 
diensten van verschillende lidstaten, 
vastgesteld volgens de volgende regels:
(a) wanneer de procedure door het 
bevoegde orgaan van de gezamenlijke 
rechtspersoon wordt uitgevoerd of 
beheerd, zijn de nationale bepalingen van 
toepassing van de lidstaat waar de 
rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft;
(b) wanneer de procedure wordt gevoerd 
of beheerd door een lid van de 
rechtspersoon namens deze 
rechtspersoon, zijn de regels bedoeld in lid 
5, onder a) en b), van toepassing;
(c) wanneer het niet mogelijk is om de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig lid 5, onder a) en b), vast 
te stellen, passen de aanbestedende 
diensten de nationale bepalingen toe van 
de lidstaat waar de rechtspersoon zijn 
statutaire zetel heeft.
7. Een of meer aanbestedende diensten 
kunnen individuele opdrachten gunnen in 
een raamovereenkomst die gesloten is 
door of samen met een in een andere 
lidstaat gevestigde aanbestedende dienst, 
mits de raamovereenkomst specifieke 
bepalingen bevat volgens welke de 
respectieve aanbestedende dienst of 
diensten de individuele opdrachten 
kunnen gunnen.
8. Besluiten met betrekking tot de 
gunning van opdrachten in 
grensoverschrijdende aanbestedingen 
vallen onder de gewone 
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beroepsprocedures die beschikbaar zijn 
volgens het toepasselijke nationale recht.
9. Om een effectieve werking van de 
beroepsmechanismen mogelijk te maken 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
beslissingen van beroepsinstanties in de 
zin van Richtlijn 89/665/EEG1 die in 
andere lidstaten zijn gevestigd, volledig 
ten uitvoer worden gelegd in hun interne 
rechtsorde, wanneer deze beslissingen 
betrekking hebben op op hun grondgebied 
gevestigde aanbestedende diensten die
deelnemen aan de desbetreffende 
grensoverschrijdende 
aanbestedingsprocedure.

Or. en

Amendement 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 11 kunnen 
aanbestedende diensten van verschillende 
lidstaten gezamenlijk overheidsopdrachten 
gunnen door gebruik te maken van één 
van de in dit artikel beschreven middelen.

1. Onverminderd artikel 11 kunnen de 
lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten overheidsopdrachten gezamenlijk 
met aanbestedende diensten uit andere 
lidstaten mogen gunnen indien:

(a) het gezamenlijk gunnen van een 
overheidsopdracht gerechtvaardigd is 
vanwege de grensoverschrijdende aard 
van de opdracht
of;
(b) de overheidsopdracht 
medegefinancierd wordt door 
aanbestedende diensten uit verschillende 
lidstaten
of
(c) de overheidsopdracht innovatief van 
aard is.

Or. en

                                               
1 PB L 395 van 30.12.1989, blz. 33.
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Motivering

De lidstaten moeten ook een mogelijkheid hebben te beslissen of een aanbestedende dienst 
een opdracht gezamenlijk met aanbestedende diensten uit andere lidstaten mag gunnen.
Bovendien moeten er concrete voorwaarden zijn waaronder een opdracht gezamenlijk met 
aanbestedende diensten uit andere lidstaten mag worden gegund.

Amendement 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verschillende aanbestedende diensten 
kunnen werken, leveringen en/of diensten 
aankopen van of via een in een andere 
lidstaat gevestigde aankoopcentrale. In 
dat geval wordt de gunningsprocedure 
verricht volgens de nationale regeling van 
de lidstaat waar de aankoopcentrale is 
gevestigd.

Schrappen

Or. en

Amendement 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meerdere aanbestedende diensten uit 
verschillende lidstaten kunnen 
gezamenlijk een opdracht gunnen. In dat
geval sluiten de deelnemende 
aanbestedende diensten een overeenkomst 
tot regeling van

In het in lid 1 bedoelde geval sluiten de 
deelnemende aanbestedende diensten een 
overeenkomst tot regeling van:

Or. en

Amendement 879
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de toepasselijke 
nationale wet overeenkomstig a) kunnen
de aanbestedende diensten de nationale 
bepalingen kiezen van een lidstaat waarin 
ten minste een van de deelnemende 
diensten is gevestigd.

Bij het vaststellen van de toepasselijke 
nationale wet overeenkomstig a) kiezen de 
aanbestedende diensten de nationale 
bepalingen van een lidstaat waarin ten 
minste een van de deelnemende diensten is
gevestigd.

Or. de

Motivering

De mogelijkheid om het toepasselijke recht te kiezen, moet worden gekoppeld aan de 
inhoudelijke vereisten van de opdracht.

Amendement 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
aanbestedingswet wordt de nationale wet 
die de gunning regelt, vastgesteld volgens 
de volgende regels:

Schrappen

(a) wanneer de procedure door één 
deelnemende aanbestedende dienst in 
naam van de andere wordt uitgevoerd of 
beheerd, zijn de nationale bepalingen van 
de lidstaat van die aanbestedende dienst 
van toepassing;
(b) wanneer de procedure niet door één 
deelnemende aanbestedende dienst in 
naam van de andere wordt uitgevoerd of 
beheerd, en
(i) betrekking heeft op een opdracht voor 
werken, passen de aanbestedende diensten 
de nationale bepalingen toe van de 
lidstaat waarin de meeste werken 
platsvinden;
(ii) betrekking heeft op een opdracht voor 
diensten of leveringen, passen de 
aanbestedende diensten de nationale 
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bepalingen toe van de lidstaat waar de 
meeste diensten of leveringen wordt 
verricht;
(c) wanneer het niet mogelijk is de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig a) of b) vast te stellen, 
passen de aanbestedende diensten de 
nationale bepalingen toe van de lidstaat 
van de aanbestedende dienst die het 
grootste deel van de kosten draagt.

Or. en

Motivering

Het is voldoende dat aanbestedende diensten overeenkomen van welke lidstaat de 
aanbestedingsregels van toepassing zijn. Lid 5 is niet nodig. Door dit lid te schrappen wordt 
het artikel vereenvoudigd.

Amendement 881
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wanneer het niet mogelijk is de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig a) of b) vast te stellen, 
passen de aanbestedende diensten de 
nationale bepalingen toe van de lidstaat 
van de aanbestedende dienst die het 
grootste deel van de kosten draagt.

Schrappen

Or. en

Amendement 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Verschillende aanbestedende 
diensten kunnen werken, leveringen en/of 
diensten verwerven van of via een in een 
andere lidstaat gevestigde 
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aankoopcentrale, indien die lidstaten 
hebben voorzien in de in artikel 35, lid 2, 
bedoelde mogelijkheid en aan alle
voorwaarden zoals bedoeld in lid 1 is 
voldaan. In dat geval sluiten de partijen 
een overeenkomst waarin wordt 
vastgelegd welke bepalingen van welke 
lidstaat van toepassing zijn op de 
aanbestedingsprocedure.

Or. en

Amendement 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
aanbestedingswet overeenkomstig lid 4 
wordt de nationale wet die van toepassing 
is op aanbestedingsprocedures van 
gezamenlijke rechtspersonen opgericht 
door onderscheiden aanbestedende 
diensten van verschillende lidstaten, 
vastgesteld volgens de volgende regels:

Schrappen

(a) wanneer de procedure door het 
bevoegde orgaan van de gezamenlijke 
rechtspersoon wordt uitgevoerd of 
beheerd, zijn de nationale bepalingen van 
toepassing van de lidstaat waar de 
rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft;
(b) wanneer de procedure wordt gevoerd 
of beheerd door een lid van de 
rechtspersoon namens deze 
rechtspersoon, zijn de regels bedoeld in lid 
5, onder a) en b), van toepassing;
(c) wanneer het niet mogelijk is om de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig lid 5, onder a) en b), vast 
te stellen, passen de aanbestedende 
diensten de nationale bepalingen toe van 
de lidstaat waar de rechtspersoon zijn 
statutaire zetel heeft.
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Or. en

Motivering

Het is voldoende dat aanbestedende diensten overeenkomen van welke lidstaat de 
aanbestedingsregels van toepassing zijn. Lid 6 is niet nodig. Door dit lid te schrappen wordt 
het artikel vereenvoudigd.

Amendement 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een of meer aanbestedende diensten 
kunnen individuele opdrachten gunnen in 
een raamovereenkomst die gesloten is door 
of samen met een in een andere lidstaat 
gevestigde aanbestedende dienst, mits de 
raamovereenkomst specifieke bepalingen 
bevat volgens welke de respectieve 
aanbestedende dienst of diensten de 
individuele opdrachten kunnen gunnen.

7. De lidstaten kunnen erin voorzien dat
één of meer aanbestedende diensten 
individuele opdrachten kunnen gunnen in 
een raamovereenkomst die gesloten is door 
of samen met een in een andere lidstaat 
gevestigde aanbestedende dienst, mits de 
raamovereenkomst specifieke bepalingen 
bevat volgens welke de respectieve 
aanbestedende dienst of diensten de 
individuele opdrachten kunnen gunnen.

Or. en

Amendement 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Om een effectieve werking van de 
beroepsmechanismen mogelijk te maken 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
beslissingen van beroepsinstanties in de 
zin van Richtlijn 89/665/EEG die in 
andere lidstaten zijn gevestigd, volledig 
ten uitvoer worden gelegd in hun interne 
rechtsorde, wanneer deze beslissingen 
betrekking hebben op op hun grondgebied 
gevestigde aanbestedende diensten die 
deelnemen aan de desbetreffende 
grensoverschrijdende 

Schrappen
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aanbestedingsprocedure.

Or. en

Motivering

Deze bepaling zou in de praktijk problemen kunnen veroorzaken. Het is niet duidelijk hoe de 
lidstaten ervoor zouden moeten zorgen dat beslissingen van beroepsinstanties (die niet per se 
van gerechtelijke aard zijn) die in andere lidstaten zijn gevestigd volledig ten uitvoer worden 
gelegd in hun interne rechtsorde.

Amendement 886
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Vóór de aanvang van de 
aanbestedingsprocedure stellen de 
lidstaten, samen met aanbestedende 
diensten en politieke leiders op alle 
relevante niveaus, een 
aanbestedingsstrategie vast op alle 
relevante niveaus - nationaal, regionaal 
en lokaal - die aan de prioriteiten van 
deze richtlijn voldoet. Overheidsinstanties 
zien erop toe dat de strategie 
overeenkomstig de prioriteiten van deze 
richtlijn wordt gevolgd en ten uitvoer 
gelegd. De strategieën moeten garanderen 
dat ten minste aan de volgende beginselen 
wordt voldaan:
a) de aanbestedende autoriteiten zijn 
samen met politieke leiders op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau de 
belangrijkste spelers bij het definiëren van 
de grondslagen van de strategieën inzake 
overheidsopdrachten;
b) vóór de aanvang van een 
aanbestedingsprocedure worden openbare 
hoorzittingen en raadplegingen met de 
eindgebruikers van producten en diensten 
belegd. De meningen van de 
eindgebruikers worden vastgelegd en 
hiermee wordt rekening gehouden bij het 
uitvoeren van de aanbestedingsprocedure;
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c) de aanbestedingsstrategie is een politiek 
instrument en een bindend document bij 
het ten uitvoer leggen van 
aanbestedingsprocedures. De prioriteiten 
en doelen van een 
aanbestedingsprocedure mogen niet 
afwijken van de strategie.

Or. en

Amendement 887
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vóór de aanvang van een 
aanbestedingsprocedure kunnen 
aanbestedende diensten 
marktraadplegingen houden om de 
structuur, de bekwaamheid en het 
vermogen van de markt te beoordelen en
ondernemers op de hoogte te brengen van 
hun aanbestedingsplannen en -
voorwaarden.

1. Vóór de aanvang van een 
aanbestedingsprocedure kunnen 
aanbestedende diensten 
marktraadplegingen houden om de 
structuur, de bekwaamheid en het 
vermogen van de markt te beoordelen 
en/of ondernemers op de hoogte te brengen 
van hun aanbestedingsplannen en -
voorwaarden.

Or. en

Amendement 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vóór de aanvang van een 
aanbestedingsprocedure kunnen 
aanbestedende diensten 
marktraadplegingen houden om de 
structuur, de bekwaamheid en het 
vermogen van de markt te beoordelen en 
ondernemers op de hoogte te brengen van 
hun aanbestedingsplannen en -
voorwaarden.

1. Vóór de aanvang van een 
aanbestedingsprocedure kunnen 
aanbestedende diensten 
marktverkenningen uitvoeren om de 
structuur, de bekwaamheid en het 
vermogen van de markt te beoordelen of
om ondernemers op de hoogte te brengen 
van hun aanbestedingsplannen en -
voorwaarden.
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Or. de

Motivering

(Eerste zin van de motivering niet van toepassing op de Nederlandse versie.) 
"Marktraadplegingen" dient te worden vervangen door "marktverkenningen", omdat de term 
"raadpleging" zou kunnen impliceren dat de verkenning van de markt alleen in dialoogvorm 
zou kunnen plaatsvinden. Het moet echter ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld eenvoudigweg 
na te gaan of bepaalde goederen of diensten wel worden aangeboden op de markt.

Amendement 889
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met dit doel kunnen aanbestedende 
diensten advies inwinnen of ontvangen van 
structuren voor administratieve 
ondersteuning of van derden of 
marktdeelnemers, mits dit advies niet tot 
afscherming van de mededinging leidt en 
geen aanleiding geeft tot schending van 
het discriminatieverbod en het 
transparantiebeginsel.

Met dit doel kunnen aanbestedende 
diensten advies inwinnen of ontvangen van 
structuren voor administratieve 
ondersteuning of van derden of 
marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

Overbodig.

Amendement 890
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met dit doel kunnen aanbestedende 
diensten advies inwinnen of ontvangen van 
structuren voor administratieve 
ondersteuning of van derden of 
marktdeelnemers, mits dit advies niet tot 
afscherming van de mededinging leidt en 
geen aanleiding geeft tot schending van het 

Zu diesem Zweck können die öffentlichen 
Auftraggeber den Rat von unterstützenden 
Verwaltungsstrukturen oder Dritten bzw. 
Marktteilnehmern einholen oder 
akzeptieren.
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discriminatieverbod en het 
transparantiebeginsel.

Or. de

Motivering

Het tweede deel van de zin moet worden geschrapt, aangezien deze formulering in de praktijk 
problemen bij de toepassing kan veroorzaken. Het is nauwelijks mogelijk om criteria te 
omschrijven aan de hand waarvan een eventueel concurrentieverstorend effect van adviezen 
zou kunnen worden vastgesteld. Voorts is niet duidelijk welk beoordelingstijdstip (ex ante of 
ex post) doorslaggevend is voor de aanbestedende dienst. Bovendien zijn overheidsinstanties 
toch al onderworpen aan algemene voorschriften inzake non-discriminatie en transparantie.

Amendement 891
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met dit doel kunnen aanbestedende 
diensten advies inwinnen of ontvangen van 
structuren voor administratieve 
ondersteuning of van derden of 
marktdeelnemers, mits dit advies niet tot 
afscherming van de mededinging leidt en 
geen aanleiding geeft tot schending van het 
discriminatieverbod en het 
transparantiebeginsel.

Met dit doel kunnen aanbestedende 
diensten advies inwinnen of ontvangen van 
structuren voor administratieve 
ondersteuning of van derden of 
marktdeelnemers, mits dit advies niet tot 
afscherming van de mededinging leidt en 
geen aanleiding geeft tot schending van het 
discriminatieverbod en het 
transparantiebeginsel en de adviserende 
entiteit wordt uitgesloten van deelname 
aan de aanbestedingsprocedure.

Or. pt

Amendement 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen omvatten de mededeling 
aan andere gegadigden en inschrijvers van 
relevante informatie waarover uitwisseling 
heeft plaatsgevonden in het kader van of 
ten gevolge van de betrokkenheid van de 

Deze maatregelen omvatten de mededeling 
aan andere gegadigden en inschrijvers van 
relevante informatie waarover uitwisseling 
heeft plaatsgevonden in het kader van of 
ten gevolge van de betrokkenheid van de 
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gegadigde of inschrijver bij de 
voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure, alsmede de 
vaststelling van passende termijnen voor de 
ontvangst van inschrijvingen. .

gegadigde of inschrijver bij de 
voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure, alsmede de 
vaststelling van passende termijnen voor de 
ontvangst van inschrijvingen.

Aanbestedende diensten moeten
(i) in hun uitnodiging tot deelneming aan 
een raadpleging duidelijk maken welke 
informatie als relevant zal worden 
beschouwd en dus met alle potentiële 
inschrijvers gedeeld kan worden of
(ii) in detail de rechten van en de 
procedures die ter beschikking staan aan 
de deelnemers aan de raadpleging 
omschrijven waardoor zij vertrouwelijke 
informatie kunnen beschermen.

Or. en

Motivering

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential.
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Amendement 893
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen omvatten met name de 
mededeling aan andere gegadigden en 
inschrijvers van relevante informatie 
waarover uitwisseling heeft 
plaatsgevonden in het kader van of ten 
gevolge van de betrokkenheid van de 
gegadigde of inschrijver bij de 
voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure, alsmede de 

Deze maatregelen omvatten met name de 
mededeling aan andere gegadigden en 
inschrijvers van informatie die door de 
aanbestedende dienst is verstrekt in het 
kader van of ten gevolge van de 
betrokkenheid van de gegadigde of 
inschrijver bij de voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure, alsmede de 
vaststelling van passende termijnen voor de 
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vaststelling van passende termijnen voor de 
ontvangst van inschrijvingen. De betrokken 
gegadigde of inschrijver wordt slechts van 
de aanbestedingsprocedure uitgesloten 
indien er geen andere middelen zijn om de 
naleving van het beginsel van gelijke 
behandeling te verzekeren.

ontvangst van inschrijvingen. De betrokken 
gegadigde of inschrijver wordt slechts van 
de aanbestedingsprocedure uitgesloten 
indien er geen andere middelen zijn om de 
naleving van het beginsel van gelijke 
behandeling te verzekeren.

Or. fr

Motivering

De inschrijvers zouden uitsluitend informatie mogen ontvangen die is verstrekt door de 
aanbestedende dienst in het kader van de procedure voor voorafgaande raadpleging van de 
opdracht en geen informatie "waarover uitwisseling heeft plaatsgevonden" die elementen van 
de inschrijving kan bevatten, waardoor de inschrijvers die aan de procedure voor 
voorafgaande raadpleging van de opdracht deelnemen, zouden worden gediscrimineerd.

Amendement 894
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen omvatten de mededeling 
aan andere gegadigden en inschrijvers van 
relevante informatie waarover uitwisseling 
heeft plaatsgevonden in het kader van of 
ten gevolge van de betrokkenheid van de 
gegadigde of inschrijver bij de 
voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure, alsmede de 
vaststelling van passende termijnen voor de 
ontvangst van inschrijvingen. De betrokken 
gegadigde of inschrijver wordt slechts van 
de aanbestedingsprocedure uitgesloten 
indien er geen andere middelen zijn om de 
naleving van het beginsel van gelijke 
behandeling te verzekeren.

Deze maatregelen omvatten de mededeling 
aan andere gegadigden en inschrijvers van 
relevante informatie waarover uitwisseling 
heeft plaatsgevonden in het kader van of 
ten gevolge van de betrokkenheid van de 
gegadigde of inschrijver bij de 
voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure, alsmede de 
vaststelling van passende termijnen voor de 
ontvangst van inschrijvingen.
Aanbestedende diensten moeten (i) in hun 
uitnodiging tot deelneming aan een 
raadpleging duidelijk maken welke 
informatie als relevant zal worden 
beschouwd en dus met alle potentiële 
inschrijvers kan worden gedeeld of (ii) in 
detail de rechten van en de procedures die 
ter beschikking staan aan de deelnemers 
aan de raadpleging omschrijven waardoor 
zij vertrouwelijke informatie kunnen 
beschermen. De betrokken gegadigde of 
inschrijver wordt slechts van de 
aanbestedingsprocedure uitgesloten indien 
er geen andere middelen zijn om de 
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naleving van het beginsel van gelijke 
behandeling te verzekeren.

Or. en

Motivering

Er is mogelijk een praktisch probleem bij het in elk geval identificeren en het er met 
aanbestedende diensten over eens worden wat “relevante informatie” is die gedeeld moet 
worden in een voorbereidende marktraadpleging en welke informatie vertrouwelijk is. 
Aanbestedende diensten toestaan duidelijk aan te geven welke informatie relevant zou kunnen 
worden om gedeeld te worden of procedures vast te stellen voor het beschermen van 
vertrouwelijke informatie levert meer duidelijkheid op voor de verschillende partijen en 
waarborgt de belangen van ondernemers.

Amendement 895
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De technische specificaties als omschreven 
in punt 1 van bijlage VIII maken deel uit 
van de aanbestedingsdocumenten. Zij 
bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor werken, leveringen of 
diensten.

De gedefinieerde technische specificaties 
maken deel uit van de 
aanbestedingsdocumenten. Zij bepalen 
welke kenmerken worden voorgeschreven 
voor werken, leveringen of diensten en 
verband moeten houden met het voorwerp 
van de opdracht.

Or. en

Amendement 896
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De technische specificaties als 
omschreven in punt 1 van bijlage VIII 
maken deel uit van de 
aanbestedingsdocumenten. Zij bepalen 
welke kenmerken worden voorgeschreven 
voor werken, leveringen of diensten.

1. De technische specificaties als 
omschreven in punt 1 van bijlage VIII 
maken deel uit van de 
aanbestedingsdocumenten. They shall 
define the characteristics required of a 
works, service or supply , teneinde de 
doelstellingen van de aanbestedende 
dienst zowel qua gebruik, als 
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duurzaamheid en dierenwelzijn te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De technische specificaties als omschreven 
in punt 1 van bijlage VIII maken deel uit 
van de aanbestedingsdocumenten. Zij 
bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor werken, leveringen 
of diensten.

De technische specificaties als omschreven 
in punt 1 van bijlage VIII maken deel uit 
van de aanbestedingsdocumenten. Zij 
bepalen welke functionaliteit werken, 
leveringen of diensten moeten leveren.

Or. en

Amendement 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
22.

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
22. Technische specificaties waarmee 
rekening moet worden gehouden, zijn 
ook:
(a) sociale criteria zoals het eerbiedigen 
van fatsoenlijke werkomstandigheden, 
gezondheids- en veiligheidswetgeving, 
collectieve onderhandelingen, gelijkheid 
van vrouwen en mannen (bv. gelijk loon, 
balans tussen werk en privéleven), sociale 
integratie, met inbegrip van 
werkgelegenheid voor gehandicapten, 
benadeelde of kwetsbare werknemers 
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(zoals langdurig werklozen, Roma, 
migranten of jongere en oudere 
werknemers), toegang tot bij- en 
nascholing, participatie en raadpleging 
van gebruikers, betaalbaarheid, 
mensenrechten en ethische handel;
(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten betreffende het ontwerpen van 
werken, de organisatie, kwalificatie en 
ervaring van het personeel dat is 
aangewezen voor de uitvoering van het 
contract.

Or. de

Amendement 899
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
22.

Deze kenmerken kunnen betrekking 
hebben op specifieke productie- of 
leveringsprocessen voor de gegunde 
werken, leveringen of diensten of voor elk 
ander stadium in de levenscyclus.

Or. en

Amendement 900
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt
22.

Deze kenmerken kunnen betrekking 
hebben op specifieke productie- of 
leveringsprocessen voor de gegunde 
werken, leveringen of diensten of voor elk 
ander stadium in de levenscyclus en in het 
sociaal duurzaam productieproces als 
bedoeld in artikel 2, punten 22, 22 bis en 
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22 ter.

Or. fr

Amendement 901
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
22.

Deze kenmerken kunnen eveneens
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus waaronder begrepen vanuit 
sociaal oogpunt duurzame 
productieprocessen met oog voor 
dierenwelzijn als bedoeld in artikel 2, punt 
22.

Or. en

Amendement 902
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
22.

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
22, mits zij verband houden met het 
voorwerp van de opdracht en in 
verhouding staan tot de waarde en 
doelstellingen van de opdracht.

Or. en

Motivering

Van kandidaten kan niet worden geëist dat ze zaken aantonen waartoe of waarover zij geen 



AM\908712NL.doc 83/164 PE492.859v01-00

NL

toegang, bevoegdheid of verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot de hele 
toeleveringsketen. Om deze redenen moeten technische specificaties strikt verband blijven 
houden met het voorwerp van de opdracht en moeten de voorschriften in verhouding staan tot 
de waarde en doelstellingen van de opdracht.

Amendement 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen betreffende sociale 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden, 
welzijn en veiligheid op de werkvloer, 
sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in het internationale 
arbeidsrecht, opgesomd in bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt, moeten duidelijk opgesteld worden 
door de aanbestedende dienst in de 
technische specificaties als onderdeel van 
de absolute vereisten voor het inschrijven 
op een contract.

Or. de

Amendement 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle aanbestedingen waarvan het 
voorwerp bedoeld is voor gebruik door 
personen, hetzij door het ruime publiek 
hetzij door het personeel van de 
aanbestedende dienst, moeten deze 
technische specificaties, uitgezonderd in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 

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

uitzonderingsgevallen, zodanig worden 
opgesteld dat rekening wordt gehouden 
met criteria inzake toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of de 
geschiktheid van het ontwerp voor alle 
gebruikers.

Or. es

Amendement 905
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor alle aanbestedingen waarvan het 
voorwerp bedoeld is voor gebruik door 
personen, hetzij door het ruime publiek 
hetzij door het personeel van de 
aanbestedende dienst, moeten deze 
technische specificaties zodanig worden 
opgesteld dat rekening wordt gehouden 
met criteria inzake toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of de 
geschiktheid van het ontwerp voor alle 
gebruikers.

Or. en

Motivering

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Amendement 906
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De technische specificaties kunnen in 
voorkomend geval ook voorschriften 
bevatten die betrekking hebben op:
(a) prestaties, waaronder milieu- en 
klimaatprestatieniveaus en prestaties op 
het vlak van het sociale effect;
(b) kenmerken van de levenscyclus;
(c) de organisatie, kwalificatie en ervaring 
van het personeel dat is aangewezen om 
de betrokken opdracht uit te voeren;
(d) veiligheid of afmetingen, met inbegrip 
van de procedures voor kwaliteitsborging, 
terminologie, symbolen, tests en 
testmethodes, verpakking, merking en 
etikettering, gebruiksaanwijzingen;
(e) voorschriften ten aanzien van opzet en 
kostenberekening, de test-, inspectie- en 
goedkeuringsvoorwaarden voor werken 
en constructiemethodes of -technieken en 
alle andere technische voorwaarden die 
de aanbestedende dienst mag 
voorschrijven krachtens algemene of 
specifieke regelgeving, ten aanzien van de 
voltooide werken en de materialen of 
onderdelen die daarvoor worden gebruikt;
(f) het bevorderen van innovatieve 
goederen en diensten door 
aanbestedingen voor oplossingen voor 
problemen, in plaats van specifiek 
gedefinieerde goederen en diensten;

Or. en

Amendement 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle aanbestedingen worden 
technische specificaties zodanig opgesteld 
dat wordt zeker gesteld dat de producten, 
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diensten en werken die het voorwerp zijn 
van de opdracht voldoen aan de wettelijke 
voorschriften inzake 
gegevensbescherming die van kracht zijn 
op het moment van het verwerken van de 
persoonsgegevens (ingebouwde 
gegevensbescherming).

Or. en

Amendement 908
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bij wetgevende handeling van de 
Unie verplichte normen inzake 
toegankelijkheid worden aangenomen, 
moet bij de vaststelling van technische 
specificaties wat toegankelijkheidscriteria 
betreft daarnaar worden verwezen.

Wanneer bij wetgevende handeling van de 
Unie verplichte normen inzake 
toegankelijkheid worden aangenomen, 
moet bij de vaststelling van technische 
specificaties wat toegankelijkheidscriteria 
voor personen met een handicap of de 
geschiktheid van het ontwerp voor alle 
gebruikers betreft daarnaar worden 
verwezen.

Or. en

Amendement 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bij wetgevende handeling van de 
Unie verplichte normen inzake 
toegankelijkheid worden aangenomen, 
moet bij de vaststelling van technische 
specificaties wat toegankelijkheidscriteria
betreft daarnaar worden verwezen.

Wanneer bij wetgevende handeling van de 
Unie verplichte normen inzake 
toegankelijkheid, milieu of sociale normen
worden aangenomen, moet bij de 
vaststelling van technische specificaties 
wat toegankelijkheids-, milieu- en sociale 
criteria betreft daarnaar worden verwezen.

Or. en
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Amendement 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De technische specificaties kunnen ook 
voorschriften bevatten inzake:
a) de arbeidsvoorwaarden, organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het personeel 
dat is aangewezen om de desbetreffende 
opdracht uit te voeren;

Or. en

Amendement911
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De technische specificaties moeten de 
inschrijvers gelijke toegang tot de 
aanbestedingsprocedures waarborgen en 
mogen niet tot gevolg hebben dat 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor 
de openstelling van overheidsopdrachten 
voor mededinging worden geschapen.

2. De technische specificaties moeten de 
inschrijvers gelijke toegang tot de 
aanbestedingsprocedures waarborgen en 
mogen niet tot gevolg hebben dat 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor 
de openstelling van overheidsopdrachten 
voor mededinging worden geschapen. De 
technische specificaties moeten zodanig 
worden opgesteld dat het slagen van de 
overheidsopdracht of een andere 
aanbestedingsprocedure niet uitsluitend 
of voornamelijk afhankelijk is van 
mededinging in termen van 
werkzekerheid voor werknemers of 
arbeidsomstandigheden.

Or. fi

Amendement912
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De technische specificaties moeten de 
inschrijvers gelijke toegang tot de 
aanbestedingsprocedures waarborgen en 
mogen niet tot gevolg hebben dat 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor 
de openstelling van overheidsopdrachten 
voor mededinging worden geschapen.

2. De technische specificaties moeten de 
inschrijvers gelijke toegang tot de 
aanbestedingsprocedures waarborgen en 
mogen niet tot gevolg hebben dat 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor 
de openstelling van overheidsopdrachten 
voor mededinging worden geschapen.

De technische specificaties moeten 
waarborgen dat overheidsopdrachten niet 
uitsluitend afhangen van mededinging 
uitgaande van de slechtste 
arbeidsomstandigheden van het personeel 
of het schrappen van arbeidsplaatsen.

Or. fi

Amendement 913
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief milieukenmerken, mits de 
parameters voldoende nauwkeurig zijn 
opdat de inschrijvers het voorwerp van de 
opdracht kunnen bepalen en de 
aanbestedende diensten de opdracht 
kunnen gunnen;

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief sociale en
milieukenmerken, mits de parameters 
voldoende nauwkeurig zijn opdat de 
inschrijvers het voorwerp van de opdracht 
kunnen bepalen en de aanbestedende 
diensten de opdracht kunnen gunnen;

Or. en

Amendement 914
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief milieukenmerken, mits de 
parameters voldoende nauwkeurig zijn 
opdat de inschrijvers het voorwerp van de 

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief sociale en 
milieukenmerken, mits de parameters 
voldoende nauwkeurig zijn opdat de 
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opdracht kunnen bepalen en de 
aanbestedende diensten de opdracht 
kunnen gunnen;

inschrijvers het voorwerp van de opdracht 
kunnen bepalen en de aanbestedende 
diensten de opdracht kunnen gunnen, met 
inbegrip van, overeenkomstig lid 1, 
vereisten betreffende 
levenscycluskenmerken van de gewenste 
werken, leveringen en diensten als 
bedoeld in artikel 2, punt 22 bis;

Or. de

Amendement 915
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief milieukenmerken, mits de 
parameters voldoende nauwkeurig zijn 
opdat de inschrijvers het voorwerp van de 
opdracht kunnen bepalen en de 
aanbestedende diensten de opdracht 
kunnen gunnen;

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief sociale, dierenwelzijns- en
milieukenmerken, mits de parameters 
voldoende nauwkeurig zijn opdat de 
inschrijvers het voorwerp van de opdracht 
kunnen bepalen en de aanbestedende 
diensten de opdracht kunnen gunnen;

Or. en

Amendement 916
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief milieukenmerken, mits de 
parameters voldoende nauwkeurig zijn
opdat de inschrijvers het voorwerp van de 
opdracht kunnen bepalen en de 
aanbestedende diensten de opdracht 
kunnen gunnen;

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief milieukenmerken, mits de 
parameters voldoende nauwkeurig zijn 
opdat de inschrijvers het voorwerp van de 
opdracht kunnen bepalen en de 
aanbestedende diensten de opdracht 
kunnen gunnen. De prestatie- en 
functionele eisen dienen dusdanig 
geformuleerd te zijn dat alle inschrijvers 
die voldoen aan gelijkwaardige of 
vergelijkbare eisen toegang hebben tot de 
aanbesteding. Ingeval de aanbestedende 
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dienst de inschrijving weigert op de grond 
dat er geen sprake is van 
gelijkwaardigheid of vergelijkbaarheid, 
dient deze aanbestedende dienst hiervoor 
bewijzen te overleggen aan de inschrijver.

Or. nl

Amendement 917
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door verwijzing naar de technische 
specificaties en, in volgorde van voorkeur, 
de nationale normen waarin Europese 
normen zijn omgezet, de Europese 
technische goedkeuringen, de 
gemeenschappelijke technische 
specificaties, internationale normen, andere 
door de Europese normalisatie-instellingen 
opgestelde technische referentiesystemen, 
of, bij gebreke daarvan, de nationale 
normen, de nationale technische 
goedkeuringen dan wel de nationale 
technische specificaties, andere technische 
referentiesystemen, inzake het ontwerpen, 
het berekenen en het uitvoeren van de 
werken en het gebruik van de leveringen;
iedere verwijzing gaat vergezeld van de 
woorden "of gelijkwaardig";

(b) door verwijzing naar de technische 
specificaties en, in volgorde van voorkeur, 
de nationale normen waarin Europese 
normen zijn omgezet, de Europese 
technische beoordeling, de 
gemeenschappelijke technische 
specificaties, internationale normen, andere 
door de Europese normalisatie-instellingen 
opgestelde technische referentiesystemen, 
of, bij gebreke van één of meer daarvan, 
de nationale normen, de nationale 
technische goedkeuringen dan wel de 
nationale technische specificaties, andere 
technische referentiesystemen, inzake het 
ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren 
van de werken en het gebruik van de 
leveringen; iedere verwijzing gaat 
vergezeld van de woorden "of 
gelijkwaardig";

Or. en

Amendement 918
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door verwijzing naar de technische 
specificaties en, in volgorde van voorkeur,
de nationale normen waarin Europese 

(b) door verwijzing naar de technische 
specificaties en, in volgorde van voorkeur 
en zonder discriminatie wat betreft 
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normen zijn omgezet, de Europese 
technische goedkeuringen, de 
gemeenschappelijke technische 
specificaties, internationale normen, andere 
door de Europese normalisatie-instellingen 
opgestelde technische referentiesystemen, 
of, bij gebreke daarvan, de nationale 
normen, de nationale technische 
goedkeuringen dan wel de nationale 
technische specificaties, andere technische 
referentiesystemen, inzake het ontwerpen, 
het berekenen en het uitvoeren van de 
werken en het gebruik van de leveringen;
iedere verwijzing gaat vergezeld van de 
woorden "of gelijkwaardig";

ontwikkelingsmethode, de nationale 
normen waarin Europese normen zijn 
omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese 
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
gebreke daarvan, de nationale normen, de 
nationale technische goedkeuringen dan 
wel de nationale technische specificaties, 
andere technische referentiesystemen, 
inzake het ontwerpen, het berekenen en het 
uitvoeren van de werken en het gebruik 
van de leveringen; iedere verwijzing gaat 
vergezeld van de woorden "of 
gelijkwaardig";

Or. en

Amendement 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door verwijzing naar de technische 
specificaties en, in volgorde van voorkeur, 
de nationale normen waarin Europese 
normen zijn omgezet, de Europese 
technische goedkeuringen, de 
gemeenschappelijke technische 
specificaties, internationale normen, andere 
door de Europese normalisatie-instellingen 
opgestelde technische referentiesystemen, 
of, bij gebreke daarvan, de nationale 
normen, de nationale technische 
goedkeuringen dan wel de nationale 
technische specificaties, andere technische 
referentiesystemen, inzake het ontwerpen, 
het berekenen en het uitvoeren van de 
werken en het gebruik van de leveringen;
iedere verwijzing gaat vergezeld van de 
woorden "of gelijkwaardig";

(b) door verwijzing naar de technische 
specificaties en, in volgorde van voorkeur 
en zonder discriminatie wat betreft 
ontwikkelingsmethode, de nationale 
normen waarin Europese normen zijn 
omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese 
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
gebreke daarvan, de nationale normen, de 
nationale technische goedkeuringen dan 
wel de nationale technische specificaties, 
andere technische referentiesystemen, 
inzake het ontwerpen, het berekenen en het 
uitvoeren van de werken en het gebruik 
van de leveringen; iedere verwijzing gaat 
vergezeld van de woorden "of 
gelijkwaardig";

Or. en
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Motivering

Technische specificaties mogen niet discrimineren en moeten technologieneutraal zijn. Deze 
fundamentele beginselen moeten in gelijke mate van toepassing zijn op het gebruik van 
normen en specificaties bij overheidsopdrachten. Door niet-discriminerende, technologie-
neutrale specificaties wordt van ondernemers vereist dat ze concurreren om de beste 
oplossingen te produceren, hetgeen innovatie en economische groei stimuleert.
Technologieneutraliteit zorgt er ook voor dat de diensten uit een zo breed mogelijk spectrum 
van producten en diensten kunnen kiezen, hetgeen een optimale kosten-batenverhouding 
bevordert.

Amendement920
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de kwaliteitscriteria, die als 
gelijkwaardig aan normen en eventuele 
andere technische referentiesystemen 
beschouwd moeten worden, moeten ook 
de collectieve arbeidsovereenkomsten 
bevatten die van toepassing zijn in het 
land, de regio en de sector waar de 
aanbesteding zal worden uitgevoerd.

Or. fi

Amendement 921
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Behalve indien dit door het voorwerp 
van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in 
de technische specificaties geen melding 
worden gemaakt van een bepaald fabrikaat 
of een bepaalde herkomst of van een 
bijzondere werkwijze, noch mogen deze 
een verwijzing bevatten naar een merk, een 
octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie, 
waardoor bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producten worden bevoordeeld 

4. Indien dit door het voorwerp van de 
opdracht gerechtvaardigd is, mag in de 
technische specificaties melding worden 
gemaakt van een bepaald fabrikaat of een 
bepaalde herkomst of van een bijzondere 
werkwijze die de producten of diensten 
kenmerkt, en mogen deze specificaties een 
verwijzing bevatten naar een merk, een 
octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie. Een 
dergelijke vermelding gaat vergezeld van 



AM\908712NL.doc 93/164 PE492.859v01-00

NL

of uitgeschakeld. Deze vermelding is bij 
wijze van uitzondering toegestaan 
wanneer een voldoende nauwkeurige en 
begrijpelijke omschrijving van het 
voorwerp van de opdracht niet mogelijk is 
door toepassing van lid 3. Een dergelijke 
vermelding gaat vergezeld van de woorden 
"of gelijkwaardig".

de woorden "of gelijkwaardig".

Or. en

Amendement 922
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Behalve indien dit door het voorwerp 
van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in 
de technische specificaties geen melding 
worden gemaakt van een bepaald fabrikaat 
of een bepaalde herkomst of van een 
bijzondere werkwijze, noch mogen deze 
een verwijzing bevatten naar een merk, een 
octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie, 
waardoor bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producten worden bevoordeeld of 
uitgeschakeld. Deze vermelding is bij 
wijze van uitzondering toegestaan wanneer 
een voldoende nauwkeurige en 
begrijpelijke omschrijving van het 
voorwerp van de opdracht niet mogelijk is 
door toepassing van lid 3. Een dergelijke 
vermelding gaat vergezeld van de woorden 
"of gelijkwaardig".

4. Behalve indien dit door het voorwerp 
van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in 
de technische specificaties geen melding 
worden gemaakt van een bepaald fabrikaat 
of een bepaalde herkomst of van een 
bijzondere werkwijze, ontwikkeling of 
bedrijfsmodel of methode, noch mogen 
deze een verwijzing bevatten naar een 
merk, een octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie of 
productielocatie, waardoor bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producten 
worden bevoordeeld of uitgeschakeld.
Deze vermelding is bij wijze van 
uitzondering toegestaan wanneer een 
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke 
omschrijving van het voorwerp van de 
opdracht niet mogelijk is door toepassing 
van lid 3. Een dergelijke vermelding gaat 
vergezeld van de woorden "of 
gelijkwaardig".

Or. en

Amendement 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Behalve indien dit door het voorwerp 
van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in 
de technische specificaties geen melding 
worden gemaakt van een bepaald fabrikaat 
of een bepaalde herkomst of van een 
bijzondere werkwijze, noch mogen deze 
een verwijzing bevatten naar een merk, een 
octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie, 
waardoor bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producten worden bevoordeeld of 
uitgeschakeld. Deze vermelding is bij 
wijze van uitzondering toegestaan wanneer 
een voldoende nauwkeurige en 
begrijpelijke omschrijving van het 
voorwerp van de opdracht niet mogelijk is 
door toepassing van lid 3. Een dergelijke 
vermelding gaat vergezeld van de woorden 
"of gelijkwaardig".

4. Behalve indien dit door het voorwerp 
van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in 
de technische specificaties geen melding 
worden gemaakt van een bepaald fabrikaat 
of een bepaalde herkomst of van een 
bijzondere werkwijze, ontwikkeling of 
bedrijfsmodel of methode, noch mogen 
deze een verwijzing bevatten naar een 
merk, een octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie of 
productielocatie, aangezien door zulke 
verwijzingen altijd bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producten 
worden bevoordeeld of uitgeschakeld.
Deze vermelding is bij wijze van 
uitzondering toegestaan wanneer een 
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke 
omschrijving van het voorwerp van de 
opdracht niet mogelijk is door toepassing 
van lid 3. Een dergelijke vermelding gaat 
stelselmatig vergezeld van de woorden "of 
gelijkwaardig".

Or. en

Motivering

Om innovatie en economische groei te stimuleren is het van essentieel belang dat alle 
inschrijvers op gelijke voet met elkaar concurreren. Discriminatie, waaronder begrepen 
discriminatie wat betreft technologie of productielocatie, mag alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden worden toegestaan. Voorkeuren, ongeacht of deze uitgaan naar bepaalde 
technologieën, bedrijfsmodellen, leveranciers of de herkomst van een product, verstikken 
innovatie en concurrentie met als gevolg dat openbare instellingen niet de oplossingen 
kunnen selecteren die het beste passen bij de behoeften van een bepaalde aanbesteding.

Amendement 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Behalve indien dit door het voorwerp 
van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in 
de technische specificaties geen melding 
worden gemaakt van een bepaald fabrikaat 

4. Op uitzonderlijke basis en uitsluitend 
indien dit door het voorwerp van de 
opdracht gerechtvaardigd is, mag in de 
technische specificaties melding worden 
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of een bepaalde herkomst of van een 
bijzondere werkwijze, noch mogen deze 
een verwijzing bevatten naar een merk, een 
octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie, 
waardoor bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producten worden bevoordeeld 
of uitgeschakeld. Deze vermelding is bij 
wijze van uitzondering toegestaan 
wanneer een voldoende nauwkeurige en 
begrijpelijke omschrijving van het 
voorwerp van de opdracht niet mogelijk is 
door toepassing van lid 3. Een dergelijke 
vermelding gaat vergezeld van de woorden 
"of gelijkwaardig".

gemaakt van een bepaald fabrikaat of een 
bepaalde herkomst of van een volgens 
bijzondere werkwijzen verkregen fabrikaat, 
en mogen deze een verwijzing bevatten 
naar een type, een bepaalde oorsprong of 
een bepaalde productie. Een dergelijke 
vermelding gaat vergezeld van de woorden 
"of gelijkwaardig".

Or. en

Amendement 925
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Behalve indien dit door het voorwerp 
van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in 
de technische specificaties geen melding 
worden gemaakt van een bepaald fabrikaat 
of een bepaalde herkomst of van een 
bijzondere werkwijze, noch mogen deze 
een verwijzing bevatten naar een merk, een 
octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie, 
waardoor bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producten worden bevoordeeld of 
uitgeschakeld. Deze vermelding is bij 
wijze van uitzondering toegestaan wanneer 
een voldoende nauwkeurige en 
begrijpelijke omschrijving van het 
voorwerp van de opdracht niet mogelijk is 
door toepassing van lid 3. Een dergelijke 
vermelding gaat vergezeld van de woorden 
"of gelijkwaardig".

4. Behalve indien dit door het voorwerp 
van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in 
de technische specificaties geen melding 
worden gemaakt van een bepaald fabrikaat 
of een bepaalde herkomst of van een 
bijzondere werkwijze, noch mogen deze 
een verwijzing bevatten naar een merk, een 
octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie, 
waardoor bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producten worden bevoordeeld of 
uitgeschakeld.
Deze vermelding is bij wijze van 
uitzondering toegestaan:
a) wanneer een voldoende nauwkeurige en 
begrijpelijke omschrijving van het 
voorwerp van de opdracht niet mogelijk is 
door toepassing van lid 3. Een dergelijke 
vermelding gaat vergezeld van de woorden 
"of gelijkwaardig";
b) als de opdracht dit rechtvaardigt en de 
vermelding betrekking heeft op de locatie 
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op het grondgebied van de Europese Unie 
van de productie of de werkwijze.

Or. fr

Motivering

Nadere gegevens over de locatie op het grondgebied van de Europese Unie van de productie 
of de werkwijze moeten mogelijk kunnen blijven als de opdracht dit rechtvaardigt.

Amendement 926
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruikmaakt van de mogelijkheid te 
verwijzen naar de in lid 3, onder b), 
genoemde specificaties, wijst hij een 
inschrijving niet af op grond van het feit 
dat de aangeboden werken, leveringen of 
diensten niet overeenstemmen met de 
betrokken specificaties, wanneer de 
inschrijver in zijn inschrijving met elk
passend middel, inclusief de in artikel 42 
bedoelde bewijsmiddelen, aantoont dat de 
door hem voorgestelde oplossingen op 
gelijkwaardige wijze voldoen aan de in de 
technische specificaties gestelde eisen.

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruikmaakt van de mogelijkheid te 
verwijzen naar de in lid 3, onder b), 
genoemde specificaties, wijst hij een 
inschrijving niet af op grond van het feit 
dat de aangeboden werken, leveringen of 
diensten niet overeenstemmen met de 
betrokken specificaties, wanneer de 
inschrijver in zijn inschrijving met een
passend middel, inclusief de in artikel 42 
bedoelde bewijsmiddelen, aantoont dat de 
door hem voorgestelde oplossingen op 
gelijkwaardige wijze voldoen aan de in de 
technische specificaties gestelde eisen.

Or. en

Motivering

Om aanbestedende diensten minder te belasten en teneinde de inschrijvers die tijd en geld 
investeren in certificaten of testverslagen niet te discrimineren, dienen de kosten voor het 
aantonen van gelijkwaardigheid voor rekening te komen van de inschrijver die 
gelijkwaardigheid claimt.

Amendement 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruik maakt van de in lid 3, onder a), 
geboden mogelijkheid de technische 
specificaties in termen van prestatie- of 
functionele eisen vast te stellen, wijst hij 
een inschrijving voor werken, leveringen 
of diensten niet af die voldoet aan een 
nationale norm waarbij een Europese norm 
is omgezet, een Europese technische 
goedkeuring, een gemeenschappelijke 
technische specificatie, een internationale 
norm, een door een Europees 
normalisatieorgaan ingesteld technisch 
verwijzingssysteem, wanneer deze 
specificaties betrekking hebben op de door 
de aanbestedende dienst vastgestelde 
prestatie- of functionele eisen.

6. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruikmaakt van de in lid 3, onder a), 
geboden mogelijkheid de technische 
specificaties op basis van prestatie- of 
functionele eisen vast te stellen, wijst hij 
een inschrijving voor werken, leveringen 
of diensten niet af die voldoet aan een 
nationale norm waarbij een Europese norm 
is omgezet, een Europese technische 
goedkeuring, een gemeenschappelijke 
technische specificatie, een internationale 
norm, een door een Europees 
normalisatieorgaan ingesteld technisch 
verwijzingssysteem, wanneer deze 
specificaties betrekking hebben op de door 
de aanbestedende dienst vastgestelde 
prestatie- of functionele eisen.

Or. en

Amendement 928
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inschrijver bewijst in zijn inschrijving 
met elk passend middel, waaronder de in 
artikel 42 bedoelde middelen, dat de 
werken, leveringen of diensten in 
overeenstemming zijn met de norm en 
voldoen aan de prestatie- of functionele 
eisen van de aanbestedende dienst.

De inschrijver bewijst in zijn inschrijving 
met een passend middel, waaronder de in 
artikel 42 bedoelde middelen, dat de 
werken, leveringen of diensten in 
overeenstemming zijn met de norm en 
voldoen aan de prestatie- of functionele 
eisen van de aanbestedende dienst.

Or. en

Amendement 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)



PE492.859v01-00 98/164 AM\908712NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zowel tijdens het aanbestedingsproces als 
tijdens de uitvoering van de opdracht 
moeten de aanbestedende diensten 
kunnen controleren of aan de 
voorschriften wordt voldaan.

Or. en

Amendement 930
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, 
sociale of andere kenmerken van een werk, 
levering of dienst voorschrijven in termen 
van prestatie- of functionele eisen als 
bedoeld in artikel 40, lid 3, onder a), 
kunnen zij eisen dat deze werken, 
leveringen of diensten een specifieke keur 
dragen, mits voldaan is aan alle volgende 
voorwaarden:

Wanneer aanbestedende diensten in de 
technische specificaties, de 
gunningscriteria of de clausules voor de 
uitvoering van de opdracht milieu-, 
sociale of andere kenmerken of criteria
voorschrijven, kunnen zij een specifieke 
keur voorschrijven als middel om aan te 
tonen dat deze werken, leveringen of 
diensten aan deze kenmerken of criteria 
voldoen, mits voldaan is aan alle volgende 
voorwaarden:

Or. en

Amendement 931
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, 
sociale of andere kenmerken van een werk, 
levering of dienst voorschrijven in termen 
van prestatie- of functionele eisen als 
bedoeld in artikel 40, lid 3, onder a), 
kunnen zij eisen dat deze werken, 
leveringen of diensten een specifieke keur 
dragen, mits voldaan is aan alle volgende 

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, 
sociale of andere kenmerken van een werk, 
levering of dienst voorschrijven in termen 
van prestatie- of functionele eisen als 
bedoeld in artikel 40, lid 3, onder a), 
kunnen zij eisen dat deze werken, 
leveringen of diensten een specifieke keur 
of certificaat dragen of aan een ander 
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voorwaarden: borgingssysteem voldoen, mits voldaan is 
aan alle volgende voorwaarden:

Or. en

Amendement 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, 
sociale of andere kenmerken van een 
werk, levering of dienst voorschrijven in 
termen van prestatie- of functionele eisen 
als bedoeld in artikel 40, lid 3, onder a), 
kunnen zij eisen dat deze werken, 
leveringen of diensten een specifieke keur 
dragen, mits voldaan is aan alle volgende 
voorwaarden:

Wanneer aanbestedende diensten 
milieukenmerken van een werk, levering 
of dienst voorschrijven in termen van 
prestatie- of functionele eisen als bedoeld 
in artikel 40, lid 3, onder a), kunnen zij 
eisen dat deze werken, leveringen of 
diensten een specifieke keur dragen, mits 
voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

Or. en

Amendement 933
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, 
sociale of andere kenmerken van een werk, 
levering of dienst voorschrijven in termen 
van prestatie- of functionele eisen als 
bedoeld in artikel 40, lid 3, onder a), 
kunnen zij eisen dat deze werken, 
leveringen of diensten een specifieke keur 
dragen, mits voldaan is aan alle volgende 
voorwaarden:

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, 
sociale of andere kenmerken van een werk, 
levering of dienst voorschrijven in termen 
van prestatie- of functionele eisen als 
bedoeld in artikel 40, lid 3, onder a), 
kunnen zij eisen dat deze werken, 
leveringen of diensten een specifieke keur 
of certificaat dragen of aan een ander 
borgingssysteem voldoen, mits voldaan is 
aan alle volgende voorwaarden:

Or. en

Amendement 934
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorschriften voor de keur hebben 
alleen betrekking op kenmerken die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en zijn geschikt voor de 
omschrijving van de kenmerken van de 
werken, leveringen of diensten die het 
voorwerp van de opdracht vormen;

(a) de voorschriften waaraan moet worden 
voldaan voor de keur hebben alleen 
betrekking op criteria die verband houden 
met het voorwerp van de opdracht en zijn 
geschikt voor de omschrijving van de 
kenmerken van de werken, leveringen of 
diensten die het voorwerp van de opdracht 
vormen;

Or. en

Amendement 935
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorschriften voor de keur hebben 
alleen betrekking op kenmerken die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en zijn geschikt voor de 
omschrijving van de kenmerken van de 
werken, leveringen of diensten die het 
voorwerp van de opdracht vormen;

(a) de voorschriften voor de keur zijn 
geschikt voor de omschrijving van de 
kenmerken van de werken, leveringen of 
diensten die het voorwerp van de opdracht 
vormen;

Or. fr

Amendement 936
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorschriften voor de keur hebben 
alleen betrekking op kenmerken die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en zijn geschikt voor de 
omschrijving van de kenmerken van de 
werken, leveringen of diensten die het 

(a) de voorschriften voor de keur, het 
certificaat of het andere borgingssysteem
hebben alleen betrekking op kenmerken die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en zijn geschikt voor de 
omschrijving van de kenmerken van de 
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voorwerp van de opdracht vormen; werken, leveringen of diensten die het 
voorwerp van de opdracht vormen;

Or. en

Amendement 937
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorschriften voor de keur hebben 
alleen betrekking op kenmerken die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en zijn geschikt voor de 
omschrijving van de kenmerken van de 
werken, leveringen of diensten die het 
voorwerp van de opdracht vormen;

(a) de voorschriften voor de keur hebben 
alleen betrekking op kenmerken die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht of de productie van het voorwerp 
van de opdracht en zijn geschikt voor de 
omschrijving van de kenmerken van de 
werken, leveringen of diensten die het 
voorwerp van de opdracht vormen;

Or. en

Motivering

Als de voorschriften worden beperkt tot de kenmerken die verband houden met het voorwerp 
van de opdracht is er geen plaats voor keuren ten aanzien van, bijvoorbeeld, de 
werkomgeving.

Amendement 938
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorschriften voor de keur hebben 
alleen betrekking op kenmerken die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en zijn geschikt voor de 
omschrijving van de kenmerken van de 
werken, leveringen of diensten die het 
voorwerp van de opdracht vormen;

(a) de voorschriften voor de keur, het 
certificaat of het andere borgingssysteem
hebben alleen betrekking op kenmerken die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en zijn geschikt voor de 
omschrijving van de kenmerken van de 
werken, leveringen of diensten die het 
voorwerp van de opdracht vormen;

Or. en
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Amendement 939
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorschriften voor de keur zijn 
ontwikkeld op grond van 
wetenschappelijke gegevens of zijn 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;

(b) de voorschriften voor de keur waaraan 
moet voldaan om de keur te verkrijgen
zijn gebaseerd op objectief controleerbare 
en niet discriminerende criteria;

Or. en

Amendement 940
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorschriften voor de keur zijn 
ontwikkeld op grond van 
wetenschappelijke gegevens of zijn 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;

(b) de voorschriften voor de keur, het 
certificaat of een ander borgingssysteem
zijn ontwikkeld op grond van 
wetenschappelijke gegevens of zijn 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;

Or. en

Amendement 941
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorschriften voor de keur zijn 
ontwikkeld op grond van 
wetenschappelijke gegevens of zijn 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;

(b) de voorschriften voor de keur, het 
certificaat of een ander borgingssysteem
zijn ontwikkeld op grond van 
wetenschappelijke gegevens of zijn 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
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criteria;

Or. en

Amendement 942
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de voorschriften voor de keur staan 
in redelijke verhouding tot de aard van de 
opdracht;

Or. nl

Amendement 943
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de keur is vastgesteld in een open en 
transparante procedure waaraan alle 
relevante belanghebbenden, inclusief 
regeringsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, vakbonden, kleinhandelaars 
en milieu- en sociale organisaties, een 
aanzienlijke rol spelen.
Regeringsinstanties kunnen deelnemen 
maar zijn hiertoe niet verplicht.

Or. en

Amendement 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de keur is vastgesteld in een open en 
transparante procedure waaraan alle 

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

belanghebbenden, inclusief 
regeringsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, kleinhandelaars en 
maatschappelijke en milieuorganisaties, 
kunnen deelnemen;

Or. es

Amendement 945
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 948
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de keur, het certificaat of een ander 
borgingssysteem is vastgesteld in een open 
en transparante procedure waaraan alle 
belanghebbenden, inclusief 
regeringsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, kleinhandelaars en milieu- en 
sociale organisaties, kunnen deelnemen;

Or. en

Amendement 949
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 950
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de keur is voor alle betrokken partijen 
toegankelijk;

(d) de keur, het certificaat of een ander 
borgingssysteem, zijn voor alle betrokken 
partijen toegankelijk;

Or. en

Amendement 951
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de keur is voor alle betrokken partijen 
toegankelijk;

(d) de keur, certificaten of andere 
borgingssystemen zijn voor alle betrokken 
partijen toegankelijk;

Or. en

Amendement 952
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 953
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) de verificatie en toekenning van het 
voldoen aan de keur, het certificaat of het 
andere borgingssysteem worden 
vastgesteld door een derde partij die 
onafhankelijk is van de ondernemer die de 
keur, het certificaat of het andere 
borgingssysteem in kwestie aanvraagt.

Or. en

Amendement 954
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) de criteria van de keur, het certificaat 
of het andere borgingssysteem worden 
vastgesteld door een derde partij die 
onafhankelijk is van de ondernemer die de 
keur, het certificaat of het andere 
borgingssysteem in kwestie aanvraagt.

Or. en

Amendement 955
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 956
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) ten inde misbruik van het 
etiketteringssysteem te voorkomen moeten 
de keur, het certificaat of het andere 
borgingssysteem voorzien in en zorgen 
voor verantwoording en kwaliteit van het 
allerhoogste niveau in verband met het 
voorwerp van de opdracht.

Or. en

Amendement 957
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen.

Voor producten die de keur niet dragen, 
mogen de aanbestedende diensten 
eveneens een technisch dossier van de 
fabrikant of andere geschikte 
bewijsmiddelen aanvaarden. Voor 
producten die de keur niet dragen, 
aanvaarden mogen de aanbestedende 
diensten eveneens een technisch dossier 
van de fabrikant of andere geschikte 
bewijsmiddelen aanvaarden, maar alleen 
van ondernemers die niet voor dergelijke 
certificaten in aanmerking komen of deze 
niet binnen de gestelde termijnen kunnen 
verkrijgen.

Or. en

Amendement 958
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen.

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen van 
gelijkwaardigheid.

Or. en

Amendement 959
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten ook een technisch 
dossier van de fabrikant of andere 
geschikte bewijsmiddelen.

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de specifieke door de aanbestedende 
diensten aangegeven keur. De 
aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte bewijsmiddelen om aan 
te tonen dat aan de voorschriften wordt 
voldaan, waaronder eventueel een 
technisch dossier van de fabrikant, 
wanneer de ondernemer geen toegang 
heeft tot de keur of deze niet binnen de 
desbetreffende termijnen kan verkrijgen, 
mits het feit dat de ondernemer hiertoe 
geen toegang heeft niet te wijten is aan de 
betrokken ondernemer. Ten inde niet te 
discrimineren tegen inschrijvers die tijd 
en geld investeren in certificaten of 
testverslagen, dienen de kosten voor het 
goedkeuren van gelijkwaardigheid voor 
rekening te komen van de inschrijver die 
gelijkwaardigheid claimt.

Or. en
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Amendement 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen.

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen. Het is 
aan de inschrijver om bewijs te leveren 
van gelijkwaardigheid ten opzichte van de 
aangevraagde keur.

Or. fr

Amendement 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen.

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen. De 
voorkeur gaat uit naar of er wordt 
voorrang gegeven aan keuren, technische 
dossiers of andere bewijsmiddelen aan de 
totstandbrenging, certificering of controle 
waarvan overheidsinstanties dan wel 
maatschappelijke of milieuorganisaties 
hebben deelgenomen.

Or. es
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Amendement 962
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen.

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur of een specifiek certificaat of ander 
borgingssysteem eisen, aanvaarden alle 
gelijkwaardige keuren die voldoen aan de 
voorschriften van de door de 
aanbestedende diensten aangegeven keur 
of het door de aanbestedende diensten 
aangegeven certificaat of ander 
borgingssysteem. Voor producten die de 
keur of het certificaat niet dragen of niet 
aan een ander borgingssysteem voldoen, 
aanvaarden de aanbestedende diensten 
eveneens een technisch dossier van de 
fabrikant of andere geschikte 
bewijsmiddelen.

Or. en

Amendement 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen.

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur.

Or. en

Amendement 964
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vereiste van de aanbestedende dienst 
van een specifieke keur mag de 
inschrijvers niet discrimineren in het 
kader van een aanbestedingsprocedure.

Or. fr

Motivering

De gebruikmaking van keuren bij het vaststellen van de gunningscriteria en de uitvoering 
ervan mag niet leiden tot discriminerende praktijken waarbij bepaalde inschrijvers ten 
aanzien van anderen worden bevoorrecht.

Amendement 965
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen.

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur of een specifiek certificaat of ander 
borgingssysteem eisen, aanvaarden alle 
gelijkwaardige keuren die voldoen aan de 
voorschriften van de door de 
aanbestedende diensten aangegeven keur 
of het door de aanbestedende diensten 
aangegeven certificaat of ander 
borgingssysteem. Voor producten die de 
keur of het certificaat niet dragen of niet 
aan een ander borgingssysteem voldoen, 
aanvaarden de aanbestedende diensten 
eveneens een technisch dossier van de 
fabrikant of andere geschikte 
bewijsmiddelen.

Or. en

Amendement 966
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een keur aan de voorwaarden 
van lid 1, onder b), c) en d) en e), voldoet 
maar eveneens eisen stelt die geen verband 
houden met het voorwerp van de opdracht, 
kunnen de aanbestedende diensten de 
technische specificaties vaststellen door 
verwijzing naar de gedetailleerde 
technische specificaties van die keur, of 
indien noodzakelijk, delen daarvan die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en geschikt zijn voor de 
omschrijving van de kenmerken van dit 
voorwerp.

2. Wanneer een keur, certificaat of ander 
borgingssysteem aan de voorwaarden van 
lid 1, onder b), c) en d) en e), voldoet maar 
eveneens eisen stelt die geen verband 
houden met het voorwerp van de opdracht, 
kunnen de aanbestedende diensten de 
technische specificaties vaststellen door 
verwijzing naar de gedetailleerde 
technische specificaties van die keur, dat 
certificaat of dat andere borgingssysteem, 
of indien noodzakelijk, delen daarvan die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en geschikt zijn voor de 
omschrijving van de kenmerken van dit 
voorwerp.

Or. en

Amendement 967
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een keur aan de voorwaarden 
van lid 1, onder b), c) en d) en e), voldoet 
maar eveneens eisen stelt die geen verband 
houden met het voorwerp van de opdracht, 
kunnen de aanbestedende diensten de 
technische specificaties vaststellen door 
verwijzing naar de gedetailleerde 
technische specificaties van die keur, of 
indien noodzakelijk, delen daarvan die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en geschikt zijn voor de 
omschrijving van de kenmerken van dit 
voorwerp.

2. Wanneer een keur, certificaat en ander 
borgingssysteem aan de voorwaarden van 
lid 1, onder b), c) en d) en e), voldoet maar 
eveneens eisen stelt die geen verband 
houden met het voorwerp van de opdracht, 
kunnen de aanbestedende diensten de 
technische specificaties vaststellen door 
verwijzing naar de gedetailleerde 
technische specificaties van die keur, dat 
certificaat en dat andere borgingssysteem, 
of indien noodzakelijk, delen daarvan die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en geschikt zijn voor de 
omschrijving van de kenmerken van dit 
voorwerp.

Or. en

Amendement 968
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen eisen 
dat ondernemers een testverslag van een 
erkende instantie of een door deze instantie 
afgegeven certificaat verstrekken als 
bewijs van conformiteit met de technische 
specificaties.

Aanbestedende diensten kunnen eisen dat 
ondernemers een testverslag van een 
erkende instantie of een door deze instantie 
afgegeven certificaat verstrekken als 
bewijs van conformiteit met de 
voorschriften of criteria van de technische 
specificaties, de gunningscriteria of de 
clausules voor de uitvoering van de 
opdracht.

Or. en

Amendement 969
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten eisen dat 
certificaten van erkende organisaties
worden overgelegd waaruit conformiteit 
met een bijzondere technische specificatie 
blijkt, worden ook certificaten van andere 
gelijkwaardige erkende organisaties 
aanvaard.

Wanneer aanbestedende diensten eisen dat 
certificaten van een specifieke instantie 
voor het beoordelen van conformiteit 
worden overgelegd, worden ook 
certificaten van andere gelijkwaardige 
erkende organisaties aanvaard.

Or. en

Amendement 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte bewijsmiddelen dan die 
welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, 
wanneer de ondernemer geen toegang 

Schrappen
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heeft tot de in lid 1 bedoelde certificaten 
of testverslagen of deze niet binnen de 
desbetreffende termijnen kan verkrijgen.

Or. en

Amendement 971
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte bewijsmiddelen dan die 
welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, 
wanneer de ondernemer geen toegang heeft 
tot de in lid 1 bedoelde certificaten of 
testverslagen of deze niet binnen de 
desbetreffende termijnen kan verkrijgen.

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte bewijsmiddelen dan die 
welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, 
wanneer de ondernemer geen toegang heeft 
tot de in lid 1 bedoelde certificaten of 
testverslagen of deze niet binnen de 
desbetreffende termijnen kan verkrijgen, 
mits het feit dat de ondernemer hiertoe 
geen toegang heeft niet te wijten is aan de 
betrokken ondernemer. Om 
aanbestedende diensten echter minder te 
belasten en ten inde de inschrijvers die 
tijd en geld in certificaten of testverslagen 
investeren niet te discrimineren, dienen de 
kosten voor het aantonen van 
gelijkwaardigheid voor rekening te komen 
van de inschrijver die gelijkwaardigheid 
claimt.

Or. en

Amendement 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte bewijsmiddelen dan die 
welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, 
wanneer de ondernemer geen toegang heeft 

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte en gelijkwaardige 
bewijsmiddelen dan die welke in lid 1 
worden bedoeld, zoals een technisch 
dossier van de fabrikant, wanneer de 
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tot de in lid 1 bedoelde certificaten of 
testverslagen of deze niet binnen de 
desbetreffende termijnen kan verkrijgen.

ondernemer geen toegang heeft tot de in lid 
1 bedoelde certificaten of testverslagen of 
deze niet binnen de desbetreffende 
termijnen kan verkrijgen.

Or. en

Amendment 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte bewijsmiddelen dan die 
welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, 
wanneer de ondernemer geen toegang heeft 
tot de in lid 1 bedoelde certificaten of 
testverslagen of deze niet binnen de 
desbetreffende termijnen kan verkrijgen.

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte bewijsmiddelen dan die 
welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, 
wanneer de ondernemer geen toegang heeft 
tot de in lid 1 bedoelde certificaten of 
testverslagen of deze niet binnen de 
desbetreffende termijnen kan verkrijgen.
Voornoemde bewijsmiddelen dienen 
ondersteund te worden door 
controleerbare en niet-discriminerende 
wetenschappelijke gegevens.

Or. it

Amendement 974
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten verstrekken andere lidstaten 
op hun verzoek alle informatie met 
betrekking tot de middelen en documenten 
die overeenkomstig artikel 40, lid 6, 
artikel 41 en de leden 1, 2 en 3 van dit 
artikel zijn overgelegd ten bewijze van de 
naleving van de technische voorschriften.
De bevoegde instanties van de lidstaat van 
vestiging verstrekken deze informatie 
overeenkomstig artikel 88.

4. De lidstaten verstrekken andere lidstaten 
op hun verzoek alle informatie met 
betrekking tot de middelen en documenten 
die overeenkomstig artikel 40, lid 6, 
artikel 41 en de leden 1, 2 en 3 van dit 
artikel zijn overgelegd. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging 
van de ondernemer verstrekken deze 
informatie overeenkomstig artikel 88.
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Or. en

Amendement 975
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen
inschrijvers toestaan varianten in te 
dienen. Zij vermelden in de aankondiging 
van de opdracht, of als een 
vooraankondiging als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, of zij varianten al dan niet 
toestaan. Varianten zijn niet toegestaan
zonder een dergelijke vermelding.

1. Aanbestedende diensten staan
inschrijvers toe varianten in te dienen mits 
deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Indien zij varianten niet 
toestaan, vermelden zij dit in de 
aankondiging van de opdracht, of als een 
vooraankondiging als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, of zij varianten al dan niet 
toestaan. Varianten worden niet afgewezen
zonder een dergelijke vermelding.

Or. en

Amendement 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen
inschrijvers toestaan varianten in te 
dienen. Zij vermelden in de aankondiging 
van de opdracht, of als een 
vooraankondiging als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, of zij varianten al dan niet 
toestaan. Varianten zijn niet toegestaan 
zonder een dergelijke vermelding.

1. De inschrijvers kunnen varianten 
voorstellen aan de hand van een 
basisvoorstel.

Or. fr

Amendement 977
Marc Tarabella
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Een variant is een alternatieve manier 
om de opdracht te ontwerpen, uit te 
voeren of te financieren.

Or. fr

Amendement 978
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen
inschrijvers toestaan varianten in te 
dienen. Zij vermelden in de aankondiging 
van de opdracht, of als een 
vooraankondiging als oproep tot
mededinging wordt gebruikt, in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, of zij varianten al dan niet 
toestaan. Varianten zijn niet toegestaan 
zonder een dergelijke vermelding.

1. Aanbestedende diensten staan
inschrijvers toe varianten in te dienen.
Indien de aanbestedende diensten de 
indiening van varianten niet wensen toe te 
staan, vermelden zij dit in de aankondiging 
van de opdracht, of als een 
vooraankondiging als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling. Varianten zijn toegestaan 
zonder een dergelijke vermelding.

Or. en

Amendement 979
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvers toestaan varianten in te 
dienen. Zij vermelden in de aankondiging 
van de opdracht, of als een 
vooraankondiging als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, in de 
uitnodiging tot bevestiging van 

1. Aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvers verbieden varianten in te 
dienen. Zij vermelden in de aankondiging 
van de opdracht, of als een 
vooraankondiging als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
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belangstelling, of zij varianten al dan niet 
toestaan. Varianten zijn niet toegestaan 
zonder een dergelijke vermelding.

belangstelling, of zij varianten al dan niet 
verbieden. Varianten zijn toegestaan 
zonder een dergelijke vermelding.

Or. fr

Amendement 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvers toestaan varianten in te dienen.
Zij vermelden in de aankondiging van de 
opdracht, of als een vooraankondiging als 
oproep tot mededinging wordt gebruikt, in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, of zij varianten al dan niet 
toestaan. Varianten zijn niet toegestaan 
zonder een dergelijke vermelding.

1. Aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvers toestaan varianten in te dienen.
Als algemene regel staan zij varianten toe, 
tenzij er iets anders wordt vermeld in de 
aankondiging van de opdracht, of als een 
vooraankondiging als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling. Varianten zijn toegestaan
tenzij anders vermeld.

Or. en

Amendement 981
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten die varianten 
toestaan, vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Voorts garanderen zij dat de 
gekozen gunningscriteria daadwerkelijk 
kunnen worden toegepast op varianten die 
aan deze minimumvoorschriften voldoen, 
en op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

2. De aanbestedende diensten die varianten 
toestaan, vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen. Voorts garanderen zij dat de 
gekozen gunningscriteria daadwerkelijk 
kunnen worden toegepast op varianten die 
aan deze minimumvoorschriften voldoen, 
en op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

Or. en
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Amendement 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten die 
varianten toestaan, vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Voorts garanderen zij dat de 
gekozen gunningscriteria daadwerkelijk 
kunnen worden toegepast op varianten die 
aan deze minimumvoorschriften voldoen, 
en op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

2. De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Voorts garanderen zij dat de 
gekozen gunningscriteria daadwerkelijk 
kunnen worden toegepast op varianten die 
aan deze minimumvoorschriften voldoen, 
en op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

Or. fr

Amendement 983
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten die 
varianten toestaan, vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Voorts garanderen zij dat de 
gekozen gunningscriteria daadwerkelijk 
kunnen worden toegepast op varianten die 
aan deze minimumvoorschriften voldoen, 
en op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

2. Als varianten niet verboden zijn, 
vermelden de aanbestedende diensten in de 
aanbestedingsdocumenten aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Voorts garanderen zij dat de 
gekozen gunningscriteria daadwerkelijk 
kunnen worden toegepast op varianten die 
aan deze minimumvoorschriften voldoen, 
en op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

Or. fr

Amendement 984
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten die 
varianten toestaan, vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Voorts garanderen zij dat de 
gekozen gunningscriteria daadwerkelijk 
kunnen worden toegepast op varianten die 
aan deze minimumvoorschriften voldoen, 
en op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

2. Varianten mogen worden toegestaan in 
de aanbestedingsdocumenten waarin wordt 
gedefinieerd aan welke minimumeisen 
deze varianten moeten voldoen alsmede 
hoe zij moeten worden ingediend. Deze 
minimumeisen zijn verplicht om zeker te 
stellen dat de varianten het voorwerp van 
de opdracht niet aantasten. De 
aanbestedende dienst mag varianten 
afwijzen op grond van de veronderstelling 
dat zij het voorwerp van de opdracht 
zouden aantasten. Voorts garanderen zij 
dat de gekozen gunningscriteria 
daadwerkelijk kunnen worden toegepast op 
varianten die aan deze voorschriften
voldoen, en op conforme inschrijvingen die 
geen varianten zijn.

Or. en

Amendement 985
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanbestedende diensten houden 
alleen rekening met de varianten die aan 
de gestelde minimumeisen voldoen.

Schrappen

Or. en

Amendement 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij procedures voor het gunnen van 
opdrachten voor leveringen of diensten 
mogen de aanbestedende diensten die 
varianten hebben toegestaan, een variant 

Schrappen
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niet afwijzen uitsluitend omdat deze, 
mocht hij worden gekozen, tot een 
opdracht voor diensten in plaats van een 
opdracht voor leveringen, dan wel tot een 
opdracht voor leveringen in plaats van 
een opdracht voor diensten zou leiden.

Or. en

Amendement 987
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Varianten behoren tot de beste instrumenten voor het stimuleren van innovatieve producten 
en productiemethoden en het gebruik van varianten moet worden gestimuleerd en niet worden 
tegengewerkt.

Amendement 988
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij procedures voor het gunnen van 
opdrachten voor leveringen of diensten 
mogen de aanbestedende diensten die 
varianten hebben toegestaan, een variant 
niet afwijzen uitsluitend omdat deze, 

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

deze, mocht hij worden gekozen, tot een 
opdracht voor diensten in plaats van een 
opdracht voor leveringen, dan wel tot een 
opdracht voor leveringen in plaats van een 
opdracht voor diensten zou leiden.

Or. fr

«Amendement 989
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Verdeling van opdrachten in percelen

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger dan de 
in artikel 4 bepaalde drempels maar 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 
aanbestedende dienst, wanneer hij het 
niet passend acht de opdracht in percelen 
te verdelen, in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.
Aanbestedende diensten geven in de 
aankondiging van de opdracht of de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling aan of de inschrijvingen 
beperkt zijn tot één perceel dan wel tot een 
aantal percelen.
2. Aanbestedende diensten kunnen, zelfs 
wanneer de mogelijkheid tot inschrijven 
voor alle percelen is vermeld, het aantal 
aan een inschrijver te gunnen percelen 
beperken, mits het maximumaantal in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling is aangegeven.
Aanbestedende diensten vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten volgens welke 
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objectieve en niet-discriminerende criteria 
of regels verschillende percelen worden 
gegund indien de toepassing van de 
gekozen gunningscriteria zou leiden tot de 
gunning van meer percelen dan het 
maximumaantal aan een zelfde 
inschrijver.
3. Indien meer dan een perceel aan 
dezelfde inschrijver kan worden gegund, 
kunnen aanbestedende diensten bepalen 
of zij één opdracht per perceel dan wel 
een of meer opdrachten voor 
verschillende of voor alle percelen zullen 
gunnen.
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten of zij het 
recht voorbehouden om een dergelijke 
keuze te maken, en in bevestigend geval, 
welke percelen in één opdracht kunnen 
worden samengebracht.
Aanbestedende diensten bepalen eerst 
voor elk individueel perceel welke 
inschrijvingen het beste voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 66 vastgestelde 
gunningscriteria. Zij kunnen een 
opdracht voor meer dan een perceel 
gunnen aan een inschrijver die niet als 
eerste staat gerangschikt voor alle 
individuele onder deze opdracht vallende 
percelen, op voorwaarde dat voor alle 
onder deze opdracht vallende percelen 
beter aan de overeenkomstig artikel 66 
vastgestelde gunningscriteria is voldaan.
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten welke 
methoden zij voornemens zijn te 
gebruiken voor deze vergelijking. Deze 
methoden moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.
4. Aanbestedende diensten kunnen eisen 
dat alle inschrijvers gecoördineerd 
optreden onder leiding van de 
ondernemer aan wie het perceel voor de 
coördinatie van het gehele project of van 
relevante onderdelen daarvan is gegund.

Or. da
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Amendement 990
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger dan de 
in artikel 4 bepaalde drempels maar 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 
aanbestedende dienst, wanneer hij het 
niet passend acht de opdracht in percelen 
te verdelen, in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.

Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. De lidstaten voorzien in 
bepalingen over de onderverdeling van 
opdrachten in percelen op hun nationale 
niveau. Aanbestedende diensten geven in 
de aankondiging van de opdracht of de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling aan of de inschrijvingen 
beperkt zijn tot één perceel dan wel tot een 
aantal percelen.

Or. en

Motivering

De waarde van een opdracht wordt specifiek bepaald door de aard en de schaal van de te 
verkrijgen goederen, werken of diensten. Uit het voorwerp van de opdracht spreekt voor zich 
waarom een opdracht op een waarde van meer dan 500 000 euro wordt gewaardeerd. Het is 
daarom een onnodige administratieve last en een overdreven plicht dat aanbestedende 
diensten voor elke grotere opdracht uitleg en redenen zouden moeten geven waarom de 
opdracht een waarde heeft van meer dan 500 000 euro en niet in kleinere percelen is 
opgedeeld.

Amendement 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 
500 000 euro, verschaft de aanbestedende 

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 
500 000 euro, verschaft de aanbestedende 
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dienst, wanneer hij het niet passend acht 
de opdracht in percelen te verdelen, in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn motieven daarvoor.

dienst in de aankondiging van de opdracht 
of in de uitnodiging een toelichting over 
zijn keuze om de opdracht al dan niet in 
percelen te verdelen.

Or. fr

Amendement 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger dan de 
in artikel 4 bepaalde drempels maar 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 
aanbestedende dienst, wanneer hij het 
niet passend acht de opdracht in percelen 
te verdelen, in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen.

Or. en

Amendement 993
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger dan de 
in artikel 4 bepaalde drempels maar 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in percelen.
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aanbestedende dienst, wanneer hij het 
niet passend acht de opdracht in percelen 
te verdelen, in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.

Or. fr

Amendement 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 4 bepaalde drempels maar
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 
aanbestedende dienst, wanneer hij het niet 
passend acht de opdracht in percelen te 
verdelen, in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in percelen. Voor 
opdrachten voor leveringen en diensten 
met een waarde die gelijk is aan of hoger 
dan 500 000 euro en voor opdrachten voor 
werken met een waarde die 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
gelijk is aan of hoger dan 10 000 000
euro, vermeldt de aanbestedende dienst, 
wanneer hij het niet passend acht de 
opdracht in percelen te verdelen, dit in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling.

Or. en

Motivering

Uit vereenvoudigingsoogpunt is het niet nodig aan te geven dat het artikel naar opdrachten 
verwijst met een waarde gelijk aan of hoger dan de in artikel 4 vermelde drempels, aangezien 
dit voor zich spreekt. Het is voldoende alleen maar concrete drempels aan te geven die 
verschillend moeten zijn voor opdrachten voor leveringen en diensten enerzijds en voor 
werken anderzijds, aangezien die drempels krachtens aanbestedingsrichtlijnen van oudsher 
verschillen.

Amendement 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



PE492.859v01-00 128/164 AM\908712NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 
000 euro, verschaft de aanbestedende 
dienst, wanneer hij het niet passend acht 
de opdracht in percelen te verdelen, in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn motieven daarvoor.

1. Ten einde de toegang van kmo's tot 
aanbestedingen te vergemakkelijken 
kunnen overheidsopdrachten worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 1 
000 000 euro, motiveren de aanbestedende 
diensten in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling waarom ze 
de opdracht niet in percelen 
onderverdelen.

Or. en

Amendement 996
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger dan de 
in artikel 4 bepaalde drempels maar 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 
aanbestedende dienst, wanneer hij het niet 
passend acht de opdracht in percelen te 
verdelen, in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.

1. Om een zo breed mogelijke 
mededinging tot stand te brengen, en 
behalve wanneer het voorwerp van de 
opdracht het niet mogelijk maakt om 
afzonderlijke prestaties vast te stellen, 
verdeelt de aanbestedende dienst de 
opdracht in percelen. Indien de opdracht 
niet kan worden onderverdeeld in 
percelen, omdat het voorwerp van de 
opdracht onderverdeling op basis van de 
aard van de betrokken diensten 
onmogelijk maakt, verschaft de 
aanbestedende dienst in de aankondiging 
van de opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.

Or. en
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Amendement 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger dan de 
in artikel 4 bepaalde drempels maar 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 
aanbestedende dienst, wanneer hij het niet 
passend acht de opdracht in percelen te 
verdelen, in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.

1. Om een zo groot mogelijke 
mededinging tot stand te brengen, kan de 
aanbestedende dienst de opdracht in 
deelopdrachten opdelen. Indien een 
opdeling in deelopdrachten om objectieve 
redenen niet aangewezen is, kan de 
aanbestedende dienst van een opdeling 
van de opdracht afzien.

Or. de

Motivering

De aanbestedende diensten worden hier met onnodige bestuurlijke lasten opgezadeld, die 
omwille van de vereenvoudiging moeten worden geschrapt.

Amendement 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 
000 euro, verschaft de aanbestedende 
dienst, wanneer hij het niet passend acht de 
opdracht in percelen te verdelen, in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 

1. Ten einde mededinging te bevorderen 
en kmo's helpen toegang te krijgen tot 
overheidsaanbestedingen, worden 
overheidsopdrachten onderverdeeld in 
homogene of heterogene percelen, indien 
van toepassing overeenkomstig de aard 
van de opdracht. Voor opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 4 bepaalde drempels maar 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 
aanbestedende dienst, wanneer hij het niet 
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over zijn motieven daarvoor. passend acht de opdracht in percelen te 
verdelen, in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.

Or. en

Amendment 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 
000 euro, verschaft de aanbestedende 
dienst, wanneer hij het niet passend acht 
de opdracht in percelen te verdelen, in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn motieven daarvoor.

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 
000 euro, verschaft de aanbestedende 
dienst in de aankondiging van de opdracht 
of in de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn motieven voor de keuze om de 
opdracht wel of niet in percelen te 
verdelen.

Or. it

Amendement 1000
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 
000 euro, verschaft de aanbestedende 
dienst, wanneer hij het niet passend acht 

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 
000 euro, verschaft de aanbestedende 
dienst in de aankondiging van de opdracht 
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de opdracht in percelen te verdelen, in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn motieven daarvoor.

of in de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn beslissing om de opdracht al dan 
niet in percelen onder te verdelen.

Or. en

Motivering

De onderverdeling van opdrachten in percelen bevordert de deelname van kmo's aan 
aanbestedingen, en aanbestedende diensten moeten ten minste verplicht worden deze optie te 
overwegen. De richtlijn moet echter neutraler zijn en niet de voorkeur geven aan het 
onderverdelen van opdrachten in percelen noch aan het gunnen van één opdracht, aangezien 
de beslissing van geval tot geval moet worden genomen, rekening houdend met technische en 
economische factoren.

Amendement 1001
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger dan de 
in artikel 4 bepaalde drempels maar 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 
aanbestedende dienst, wanneer hij het niet 
passend acht de opdracht in percelen te 
verdelen, in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke toelichting over zijn motieven 
daarvoor.

1. Ten einde mededinging te bevorderen 
en kmo’s te helpen toegang te krijgen tot 
overheidsaanbestedingen, mogen
overheidsopdrachten worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen, behalve in het geval van 
aanbesteding waarbij de aanbestedende 
dienst het niet passend acht de opdracht in 
percelen te verdelen.

Or. en

Motivering

Het is natuurlijk belangrijk de aanbestedende dienst ertoe aan te moedigen de opdracht onder 
te verdelen in percelen om het zo voor kmo's gemakkelijker te maken mee te dingen naar 
aanbestedingen. Er mag echter geen verplichting zijn om onder te verdelen in percelen, 
omdat dan het gevaar bestaat dat de aanbestedende dienst een opdracht die niet 
onderverdeeld zou moeten worden in percelen onderverdeelt. Dit is bijvoorbeeld vaak het 
geval bij bouw- en IT-opdrachten.
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Amendement 1002
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 
000 euro, verschaft de aanbestedende 
dienst, wanneer hij het niet passend acht 
de opdracht in percelen te verdelen, in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn motieven daarvoor.

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 
000 euro, verschaft de aanbestedende 
dienst in de aankondiging van de opdracht 
of in de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn motieven om te beslissen de 
opdracht al dan niet in percelen te 
verdelen, wat betreft de onverdeelbaarheid 
vanuit technisch, juridisch of financieel 
opzicht. Voor specifieke opdrachten 
kunnen lidstaten verplichte percelen 
definiëren en opleggen.

Or. en

Amendement 1003
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten geven in de 
aankondiging van de opdracht of de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling aan of de inschrijvingen 
beperkt zijn tot één perceel dan wel tot een 
aantal percelen.

Aanbestedende diensten geven in de 
aankondiging van de opdracht of de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling aan of de opdracht beperkt 
is tot één perceel dan wel tot een aantal 
percelen. Het staat hun vrij om het aantal 
percelen te kiezen, waarbij zij in het 
bijzonder rekening moeten houden met de 
technische kenmerken van de gevraagde 
prestaties, de structuur van de 
desbetreffende sector en, in voorkomend 
geval, de voorschriften die van toepassing 
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zijn op bepaalde beroepen.

Or. fr

Amendement 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten geven in de 
aankondiging van de opdracht of de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling aan of de inschrijvingen 
beperkt zijn tot één perceel dan wel tot een 
aantal percelen.

Indien de aanbestedende dienst de 
mogelijkheid beperkt om op één of meer 
percelen in te schrijven, geeft de dienst dit 
aan in de aankondiging van de opdracht,
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling of in de 
aanbestedingsdocumenten.

Or. en

Motivering

Het lijkt voldoende te zijn om aanbestedende diensten te verplichten in de aankondiging van 
de opdracht of in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling informatie te geven over 
zijn beslissing de opdracht niet in percelen onder te verdelen. De aanbestedende dienst moet 
niet worden verplicht specifieke uitleg over zijn redenen te geven. Het is niet duidelijk wat de 
toegevoegde waarde zou zijn van een dergelijk voorschrift. De formulering van de tweede 
alinea is vanuit vereenvoudigingsoogpunt aangepast.

Amendement 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten kunnen, zelfs 
wanneer de mogelijkheid tot inschrijven 
voor alle percelen is vermeld, het aantal 
aan een inschrijver te gunnen percelen 
beperken, mits het maximumaantal in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling is aangegeven.

Schrappen
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Aanbestedende diensten vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten volgens welke 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
of regels verschillende percelen worden 
gegund indien de toepassing van de 
gekozen gunningscriteria zou leiden tot de 
gunning van meer percelen dan het 
maximumaantal aan een zelfde 
inschrijver.

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van de aanbestedingsregels.

Amendement 1006
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten kunnen, zelfs 
wanneer de mogelijkheid tot inschrijven 
voor alle percelen is vermeld, het aantal 
aan een inschrijver te gunnen percelen 
beperken, mits het maximumaantal in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling is aangegeven.
Aanbestedende diensten vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten volgens welke 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
of regels verschillende percelen worden 
gegund indien de toepassing van de 
gekozen gunningscriteria zou leiden tot de 
gunning van meer percelen dan het 
maximumaantal aan een zelfde 
inschrijver.

2. De kandidaten beschikken niet over de 
mogelijkheid om verschillende 
inschrijvingen in te dienen op basis van 
het aantal te gunnen percelen.
Aanbestedende diensten beperken het 
aantal aan een inschrijver te gunnen 
percelen, mits het maximumaantal in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling is aangegeven.
Aanbestedende diensten vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten volgens welke 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
of regels verschillende percelen worden 
gegund.

Or. fr

Amendement 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien meer dan een perceel aan 
dezelfde inschrijver kan worden gegund, 
kunnen aanbestedende diensten bepalen 
of zij één opdracht per perceel dan wel 
een of meer opdrachten voor 
verschillende of voor alle percelen zullen 
gunnen.

Schrappen

De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten of zij het 
recht voorbehouden om een dergelijke 
keuze te maken, en in bevestigend geval, 
welke percelen in één opdracht kunnen 
worden samengebracht.
Aanbestedende diensten bepalen eerst 
voor elk individueel perceel welke 
inschrijvingen het beste voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 66 vastgestelde 
gunningscriteria. Zij kunnen een 
opdracht voor meer dan een perceel 
gunnen aan een inschrijver die niet als 
eerste staat gerangschikt voor alle 
individuele onder deze opdracht vallende 
percelen, op voorwaarde dat voor alle 
onder deze opdracht vallende percelen 
beter aan de overeenkomstig artikel 66 
vastgestelde gunningscriteria is voldaan.
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten welke 
methoden zij voornemens zijn te 
gebruiken voor deze vergelijking. Deze 
methoden moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van de aanbestedingsregels.

Amendement 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien meer dan een perceel aan 
dezelfde inschrijver kan worden gegund, 
kunnen aanbestedende diensten bepalen 
of zij één opdracht per perceel dan wel 
een of meer opdrachten voor 
verschillende of voor alle percelen zullen 
gunnen.

Schrappen

De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten of zij het 
recht voorbehouden om een dergelijke 
keuze te maken, en in bevestigend geval, 
welke percelen in één opdracht kunnen 
worden samengebracht.
Aanbestedende diensten bepalen eerst 
voor elk individueel perceel welke 
inschrijvingen het beste voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 66 vastgestelde 
gunningscriteria. Zij kunnen een 
opdracht voor meer dan een perceel 
gunnen aan een inschrijver die niet als 
eerste staat gerangschikt voor alle 
individuele onder deze opdracht vallende 
percelen, op voorwaarde dat voor alle 
onder deze opdracht vallende percelen 
beter aan de overeenkomstig artikel 66 
vastgestelde gunningscriteria is voldaan.
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten welke 
methoden zij voornemens zijn te 
gebruiken voor deze vergelijking. Deze 
methoden moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.

Or. en

Amendement 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien meer dan een perceel aan 
dezelfde inschrijver kan worden gegund, 
kunnen aanbestedende diensten bepalen 

Schrappen
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of zij één opdracht per perceel dan wel 
een of meer opdrachten voor 
verschillende of voor alle percelen zullen 
gunnen.

Or. en

Motivering

Lid 3 zou kunnen leiden tot het tegengestelde van wat het doel is van het voorstel, namelijk 
kmo's betere toegang bieden tot overheidsopdrachten, aangezien dit lid tot bundeling van 
aanbestedingen kan leiden, waardoor kmo's worden uitgesloten.

Amendement 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten of zij het 
recht voorbehouden om een dergelijke 
keuze te maken, en in bevestigend geval, 
welke percelen in één opdracht kunnen 
worden samengebracht.

Schrappen

Or. en

Amendement 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten of zij het 
recht voorbehouden om een dergelijke 
keuze te maken, en in bevestigend geval, 
welke percelen in één opdracht kunnen 
worden samengebracht.

De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten of zij het 
recht voorbehouden om een dergelijke 
keuze te maken, en in bevestigend geval, 
welke percelen in één opdracht kunnen 
worden samengebracht. Als er één 
opdracht wordt gegund mag dit de 
mededinging niet beperken, noch tot 
monopolisering van de markt leiden.

Or. en
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Amendement 1012
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten bepalen eerst 
voor elk individueel perceel welke 
inschrijvingen het beste voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 66 vastgestelde 
gunningscriteria. Zij kunnen een 
opdracht voor meer dan een perceel 
gunnen aan een inschrijver die niet als 
eerste staat gerangschikt voor alle 
individuele onder deze opdracht vallende 
percelen, op voorwaarde dat voor alle 
onder deze opdracht vallende percelen 
beter aan de overeenkomstig artikel 66 
vastgestelde gunningscriteria is voldaan.
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten welke 
methoden zij voornemens zijn te 
gebruiken voor deze vergelijking. Deze 
methoden moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

De waarde van een opdracht wordt specifiek bepaald door de aard en de schaal van de te 
verkrijgen goederen, werken of diensten. Uit het voorwerp van de opdracht spreekt voor zich 
waarom een opdracht op een waarde van meer dan 500 000 euro wordt gewaardeerd. Het is 
daarom een onnodige administratieve last en een overdreven plicht dat aanbestedende 
diensten voor elke grotere opdracht uitleg en redenen zouden moeten geven waarom de 
opdracht een waarde heeft van meer dan 500 000 euro en niet in kleinere percelen is
opgedeeld.

Amendement 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten bepalen eerst 
voor elk individueel perceel welke 
inschrijvingen het beste voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 66 vastgestelde 
gunningscriteria. Zij kunnen een 
opdracht voor meer dan een perceel 
gunnen aan een inschrijver die niet als 
eerste staat gerangschikt voor alle 
individuele onder deze opdracht vallende 
percelen, op voorwaarde dat voor alle 
onder deze opdracht vallende percelen 
beter aan de overeenkomstig artikel 66 
vastgestelde gunningscriteria is voldaan.
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten welke 
methoden zij voornemens zijn te 
gebruiken voor deze vergelijking. Deze 
methoden moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 1014
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanbestedende diensten kunnen eisen 
dat alle inschrijvers gecoördineerd 
optreden onder leiding van de 
ondernemer aan wie het perceel voor de 
coördinatie van het gehele project of van 
relevante onderdelen daarvan is gegund.

Schrappen

Or. en

Motivering

De waarde van een opdracht wordt specifiek bepaald door de aard en de schaal van de te 
verkrijgen goederen, werken of diensten. Uit het voorwerp van de opdracht spreekt voor zich 
waarom een opdracht op een waarde van meer dan 500 000 euro wordt gewaardeerd. Het is 
daarom een onnodige administratieve last en een overdreven plicht dat aanbestedende 
diensten voor elke grotere opdracht uitleg en redenen zouden moeten geven waarom de 
opdracht een waarde heeft van meer dan 500 000 euro en niet in kleinere percelen is 
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opgedeeld.

Amendement 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanbestedende diensten kunnen eisen 
dat alle inschrijvers gecoördineerd 
optreden onder leiding van de 
ondernemer aan wie het perceel voor de 
coördinatie van het gehele project of van 
relevante onderdelen daarvan is gegund.

Schrappen

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van de aanbestedingsregels.

Amendement 1016
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-openbare procedures en 
mededingingsprocedures van gunning door 
onderhandelingen kunnen lagere
aanbestedende diensten een 
vooraankondiging gebruiken als oproep tot 
mededinging overeenkomstig artikel 24, lid 
2, mits de aankondiging aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:

Bij niet-openbare procedures en 
mededingingsprocedures van gunning door 
onderhandelingen kunnen aanbestedende 
diensten een vooraankondiging gebruiken 
als oproep tot mededinging 
overeenkomstig artikel 24, lid 2, mits de 
aankondiging aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:

Or. en

Amendement 1017
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) indien de ondernemer voorkomt in 
het register van niet-naleving, zoals 
bepaald in artikel 83 bis.

Or. en

Amendement 1018
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien van toepassing stellen de lidstaten 
een 'burgerkeuzemodel' vast voor 
inschrijvingen voor overheidsopdrachten, 
met name wat betreft inschrijvingen voor 
persoonlijke dienstverlening, zoals 
huishoudelijke diensten voor senioren.
Hierdoor zouden burgers een specifieke 
ondernemer kunnen kiezen uit 
inschrijvers die aan de kwaliteitscriteria 
voldoen, akkoord gaan met een 
(maximum-)prijs en aan wie een 
raamovereenkomst wordt gegund door de 
aanbestedende dienst.

Or. en

Amendement 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Niet later dan 48 dagen na de gunning 
van een opdracht of de sluiting van 
raamovereenkomst zenden de 
aanbestedende diensten een aankondiging 
van gegunde opdracht over de resultaten 
van de aanbestedingsprocedure.

1. Niet later dan 14 dagen na de gunning 
van een opdracht of de sluiting van 
raamovereenkomst zenden de 
aanbestedende diensten een aankondiging 
van gegunde opdracht over de resultaten 
van de aanbestedingsprocedure. In het 
geval de aankondiging van de gegunde 
opdracht onvolledig of onsamenhangend 
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is, neemt de Commissie contact op met de 
aanbestedende dienst ten einde de 
volledige gegevens voor, of 
verduidelijking van, de aankondiging van 
de gegunde opdracht te ontvangen.

Or. en

Motivering

De TED-gegevens zijn niet betrouwbaar aangezien aanbestedende diensten vaak vergeten 
aankondigingen van gegunde opdrachten te verzenden. Door de termijn te verkorten, zou dit 
element van het verzamelen van gegevens effectiever worden gemaakt. Bovendien zijn 
aankondigingen van gegunde opdrachten vaak onvolledig of onsamenhangend en in de 
praktijk vraagt de Commissie de aanbestedende diensten niet om verduidelijking. Het zou 
daarom nuttig zijn om een duidelijke verplichting in te stellen dat de Commissie de gegevens 
op volledigheid en coherentie moet controleren.

Amendement 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Niet later dan 48 dagen na de gunning 
van een opdracht of de sluiting van 
raamovereenkomst zenden de 
aanbestedende diensten een aankondiging 
van gegunde opdracht over de resultaten 
van de aanbestedingsprocedure.

1. Niet later dan 48 dagen na de gunning 
van een opdracht of de sluiting van 
raamovereenkomst zenden de 
aanbestedende diensten een aankondiging 
van gegunde opdracht over de resultaten 
van de aanbestedingsprocedure.

Met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor de in bijlage XVI B opgenomen 
diensten vermelden de aanbestedende 
diensten in de aankondiging of zij met de 
bekendmaking ervan instemmen. Voor 
deze opdrachten voor diensten stelt de 
Commissie volgens de in artikel 91 
bedoelde procedure de regels vast inzake 
de opstelling van statistische verslagen op 
de grondslag van deze aankondigingen, 
alsmede inzake de bekendmaking van die 
verslagen.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan de herinvoering van het onderscheid tussen A- en B-diensten.
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Amendement 1021
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanbestedende diensten zenden 
binnen 48 dagen na de gunning van elke 
opdracht een bekendmaking over het 
resultaat van de gunning van de opdrachten 
op basis van een dynamisch 
aankoopsysteem. Deze aankondigingen 
kunnen echter per kwartaal worden 
gebundeld. In dat geval worden de 
gebundelde aankondigingen binnen 48 
dagen na het einde van elk kwartaal 
gezonden.

3. De aanbestedende diensten zenden 
binnen 48 dagen na de gunning van elke 
opdracht een bekendmaking over het 
resultaat van de gunning van de opdrachten 
op basis van een dynamisch 
aankoopsysteem.

Or. pt

Amendement 1022
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 46, 47 en 48 bedoelde 
aankondigingen en de de inhoud daarvan 
worden op nationaal niveau niet 
bekendgemaakt voordat zij 
overeenkomstig artikel 49 zijn 
bekendgemaakt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bureaucratisch en onnodige belasting en bron van fouten.

Amendement 1023
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten bieden met 
elektronische middelen kosteloze, 
rechtstreekse en volledige toegang tot de 
aanbestedingsdocumenten vanaf de datum 
van bekendmaking van de aankondiging 
overeenkomstig artikel 49 of vanaf de 
datum waarop de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling is 
verzonden. De tekst van de aankondiging 
of van deze uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling vermeldt het internetadres 
waar deze documenten toegankelijk zijn.

1. De aanbestedende diensten bieden met 
elektronische middelen kosteloze, 
rechtstreekse toegang tot de 
aanbestedingsdocumenten vanaf de datum 
van bekendmaking van de aankondiging 
overeenkomstig artikel 49 of vanaf de 
datum waarop de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling is 
verzonden. De aanbestedende diensten 
mogen onder specifieke omstandigheden 
naar de naam, het adres of andere 
middelen ter identificatie van de 
inschrijver vragen. De tekst van de 
aankondiging of van deze uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling vermeldt het 
internetadres waar deze documenten 
toegankelijk zijn.

Or. en

Motivering

Het zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn de gegevens van de inschrijver aan te tonen (naam, 
adres, enz.).

Amendement 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten bieden met 
elektronische middelen kosteloze, 
rechtstreekse en volledige toegang tot de 
aanbestedingsdocumenten vanaf de datum 
van bekendmaking van de aankondiging 
overeenkomstig artikel 49 of vanaf de 
datum waarop de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling is 
verzonden. De tekst van de aankondiging 
of van deze uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling vermeldt het internetadres 

1. De aanbestedende diensten bieden met 
elektronische middelen kosteloze, 
rechtstreekse en volledige toegang tot de 
aanbestedingsdocumenten vanaf de datum 
van bekendmaking van de aankondiging 
overeenkomstig artikel 49 of vanaf de 
datum waarop de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling is 
verzonden. De tekst van de aankondiging 
of van deze uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling vermeldt het internetadres 
waar deze documenten toegankelijk zijn.
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waar deze documenten toegankelijk zijn. De aanbestedende dienst mag aan het 
verlenen van toegang tot de aankondiging 
de voorwaarde verbinden dat de 
gegadigde hem vooraf zijn naam, adres en 
andere informatie meedeelt of 
desbetreffende documenten verstrekt aan 
de hand waarvan de identiteit van de 
gegadigde onomstotelijk kan worden 
vastgesteld.

Or. de

Motivering

De aanbestedende dienst heeft er bijvoorbeeld bij veiligheidsrelevante opdrachten een 
legitiem belang bij om de identiteit vast te stellen van degene die de 
aanbestedingsdocumenten opvraagt.

Amendement 1025
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze nadere inlichtingen worden 
verstrekt aan alle inschrijvers die op de 
oproep tot mededinging ingaan.

Or. es

Amendement 1026
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij niet-openbare procedures, 
concurrentiegerichte dialogen, 
innovatiepartnerschappen en 
mededingingsprocedures van gunning door 
onderhandelingen nodigen de 
aanbestedende diensten de daartoe 
uitgekozen gegadigden gelijktijdig en 
schriftelijk uit om een inschrijving in te 
dienen, of in het geval van een 

1. Bij niet-openbare procedures en 
mededingingsprocedures van gunning door 
onderhandelingen nodigen de 
aanbestedende diensten de daartoe 
uitgekozen gegadigden gelijktijdig en 
schriftelijk uit om een inschrijving in te 
dienen.
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concurrentiegerichte dialoog, tot 
deelneming aan de dialoog.

Or. fr

Amendement 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde uitnodigingen 
bevatten een verwijzing naar het 
elektronische adres waar de specificaties en 
andere ondersteunende documenten met 
elektronische middelen rechtstreeks 
beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast 
bevatten zij de in bijlage X voorgeschreven 
informatie.

2. De in lid 1 bedoelde uitnodigingen 
bevatten een verwijzing naar het 
elektronische adres waar de specificaties en 
andere ondersteunende documenten door 
de inschrijvers kunnen worden verkregen.
Daarnaast bevatten zij de in bijlage X 
voorgeschreven informatie.

Or. de

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking dat het volstaat om de informatie op het internet 
beschikbaar te maken. Het moet niet verplicht zijn om informatie aan elke individuele 
inschrijver te verstrekken. Inschrijvers moeten zelf verantwoordelijk zijn voor het opzoeken 
van de informatie.

Amendement 1028
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van de betrokken partij
informeren aanbestedende diensten zo 
spoedig mogelijk en in elk geval binnen 15 
dagen na ontvangst van een schriftelijk 
verzoek:

2. De aanbestedende diensten informeren 
zo spoedig mogelijk, vanaf de datum van 
de gunning van de concessie, de afwijzing 
van de aanvraag tot deelneming of de 
afwijzing van de inschrijving, en in elk 
geval binnen 15 dagen na ontvangst van 
een schriftelijk verzoek:

Or. es
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Amendement 1029
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbestedende diensten kunnen 
besluiten een opdracht niet te gunnen aan 
de inschrijver die de beste inschrijving 
heeft ingediend, wanneer is vastgesteld dat 
de inschrijving niet voldoet aan 
verplichtingen uit hoofde van wetgeving 
van de Unie of nationale wetgeving op het 
gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht 
of collectieve overeenkomsten die gelden 
op de locatie waar het werk, de dienst of 
de levering wordt uitgevoerd of uit hoofde 
van de in bijlage XI vermelde bepalingen 
van internationaal sociaal en milieurecht, 
op voorwaarde dat zij verband houden 
met het voorwerp van het contract.

Or. en

Amendement 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Lid 2 van artikel 54 verwijst naar naleving van EU-wetgeving. Deze formulering is zeer ruim 
en is in de huidige versie onduidelijk Bovendien is het onder de bestaande richtlijn al 
mogelijk inschrijvers uit te sluiten die niet binnen de grenzen van de wet opereren. Daarom is 
deze bepaling onnodig. Dit soort regeling is overbodig omdat voor zich spreekt dat zowel de 
inschrijver als de aanbestedende dienst de EU-wetgeving in acht moeten nemen.

Amendement 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1032
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 1033
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De verwijzing naar regelgeving in dit artikel blijft beperkt tot de wetgeving van de Unie op 
bepaalde gebieden. Deze verwijzing moet dusdanig worden uitgebreid dat er ook rekening 
wordt gehouden met de nationale wetgeving en systemen voor de regulering van de 
arbeidsmarkt.

Amendement 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten kunnen 
besluiten een opdracht niet te gunnen aan
de inschrijver die de beste inschrijving 
heeft ingediend, wanneer zij hebben
vastgesteld dat de inschrijving niet of niet 

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

gelijkwaardige wijze voldoet aan 
verplichtingen uit hoofde van de wetgeving 
van de Unie of de nationale wetgeving op 
het gebied van sociaal, arbeids- of 
milieurecht of uit hoofde van de in bijlage 
XI vermelde bepalingen van internationaal 
sociaal en milieurecht.

Or. de

Motivering

Naast de wetgeving van de EU moeten inschrijvers ook de nationale wetgeving naleven.

Amendement 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbestedende diensten kunnen 
besluiten een opdracht niet te gunnen aan 
de inschrijver die de beste inschrijving 
heeft ingediend, wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving niet of niet 
op gelijkwaardige wijze voldoet aan 
verplichtingen uit hoofde van wetgeving 
van de Unie op het gebied van sociaal, 
arbeids- of milieurecht of aan de in de 
nationale arbeidswet- en regelgeving 
vermelde verplichtingen ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden in de gehele 
toeleveringsketen waar 
productieprocessen plaatsvinden en in de 
in bijlage XI vermelde internationale 
verdragen, waarbij hetgeen het gunstigst 
is voor werknemers voorrang heeft.

Deze bepalingen omvatten onder andere:
(a) de bepalingen van de acht 
basisverdragen van de IAO (vrijheid van 
vereniging en het recht collectief te 
onderhandelen, het verbod op gedwongen 
of verplichte arbeid, discriminatie in 
arbeid en beroep, kinderarbeid);
(b) gezondheid en veiligheid op het werk;
(c) arbeidstijd;
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(d) lonen en
(e) sociale zekerheid.

Or. en

Amendement 1036
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het zou duidelijk moeten zijn dat aanbestedende diensten geen opdracht mogen gunnen aan 
een kandidaat die sociaal, arbeids- of milieurecht blijkt te schenden.

Amendement 1037
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In openbare procedures kunnen 
aanbestedende diensten besluiten tot 
onderzoek van de inschrijvingen over te 
gaan voordat de geschiktheid van de 
inschrijvers wordt beoordeeld, mits de 
desbetreffende bepalingen van deze 
afdeling worden nageleefd, met inbegrip 
van de regel dat de opdracht niet wordt 

Schrappen
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gegund aan een inschrijver die 
overeenkomstig artikel 55 moet worden 
uitgesloten of die niet voldoet aan de door 
de aanbestedende dienst overeenkomstig 
onderafdeling 1 van deze afdeling 
vastgestelde gunningscriteria.

Or. fr

Amendement 1038
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In openbare procedures kunnen 
aanbestedende diensten besluiten tot 
onderzoek van de inschrijvingen over te 
gaan voordat de geschiktheid van de 
inschrijvers wordt beoordeeld, mits de 
desbetreffende bepalingen van deze 
afdeling worden nageleefd, met inbegrip 
van de regel dat de opdracht niet wordt 
gegund aan een inschrijver die 
overeenkomstig artikel 55 moet worden 
uitgesloten of die niet voldoet aan de door 
de aanbestedende dienst overeenkomstig 
onderafdeling 1 van deze afdeling 
vastgestelde gunningscriteria.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1039
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In openbare procedures kunnen 
aanbestedende diensten besluiten tot 
onderzoek van de inschrijvingen over te 
gaan voordat de geschiktheid van de 
inschrijvers wordt beoordeeld, mits de 
desbetreffende bepalingen van deze 
afdeling worden nageleefd, met inbegrip 

3. In openbare procedures kunnen 
aanbestedende diensten besluiten tot 
onderzoek van de inschrijvingen over te 
gaan voordat de geschiktheid van de 
inschrijvers wordt beoordeeld, mits de 
desbetreffende bepalingen van deze 
afdeling worden nageleefd, met inbegrip 
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van de regel dat de opdracht niet wordt 
gegund aan een inschrijver die 
overeenkomstig artikel 55 moet worden 
uitgesloten of die niet voldoet aan de door 
de aanbestedende dienst overeenkomstig 
onderafdeling 1 van deze afdeling 
vastgestelde gunningscriteria.

van de regel dat de opdracht niet wordt 
gegund aan een inschrijver die 
overeenkomstig artikel 55 moet worden 
uitgesloten of die niet voldoet aan de door 
de aanbestedende dienst overeenkomstig 
onderafdeling 1-2 van deze afdeling 
vastgestelde gunningscriteria.

Or. en

Amendement 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de in bijlage XI bedoelde lijst, 
wanneer dit noodzakelijk is ten gevolge 
van de sluiting van nieuwe internationale 
overeenkomsten of de wijziging van 
bestaande internationale overeenkomsten.

Schrappen

Or. en

Amendement 1041
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichting om een gegadigde of 
inschrijver van deelname aan een 
overheidsopdracht uit te sluiten is ook van 
toepassing wanneer een veroordeling bij 
een onherroepelijk vonnis is uitgesproken 
ten aanzien van de bedrijfsleider of enige 
andere persoon die vertegenwoordigings-, 
beslissings- of zeggenschapsbevoegdheid 
heeft ten aanzien van de gegadigde of de 
inschrijver.

De verplichting om een gegadigde of 
inschrijver van deelname aan een 
overheidsopdracht uit te sluiten is ook van 
toepassing wanneer een veroordeling bij 
een onherroepelijk vonnis is uitgesproken 
ten aanzien van de bedrijfsleider.

Or. en
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Motivering

Zonder een duidelijke definitie nodigt dit uit tot misbruik en rechtsgeschillen.

Amendment 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

Op dezelfde wijze zijn deze gronden voor 
uitsluiting, wanneer zij zich voordoen 
tijdens de procedure tot vaststelling van de 
derde contractant, bepalend voor het 
uitsluiten van de onderneming van de 
gunning van de overheidsopdracht.

Or. it

Amendement 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een ondernemer wordt van deelname 
aan een opdracht uitgesloten wanneer de 
aanbestedende dienst op de hoogte is van 
een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing waarbij is 
vastgesteld dat deze niet heeft voldaan aan 
de verplichtingen tot betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
volgens de wetgeving van het land waar 
hij is gevestigd of van de lidstaat van de 
aanbestedende dienst.

2. Een ondernemer wordt van deelname 
aan een opdracht uitgesloten wanneer de 
aanbestedende dienst op de hoogte is van 
een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing waarbij is 
vastgesteld dat deze niet heeft voldaan aan 
de verplichtingen tot betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
of andere verplichtingen betreffende 
sociale omstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden, welzijn en veiligheid 
op de werkvloer, sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in het internationale 
arbeidsrecht, opgesomd in bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
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werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt; deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werknemers uit een 
bepaalde lidstaat diensten leveren in 
andere lidstaten.

Or. de

Amendment 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

2. Een ondernemer wordt van deelname 
aan een opdracht uitgesloten wanneer de 
aanbestedende dienst op de hoogte is van 
een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing waarbij is 
vastgesteld dat deze niet heeft voldaan aan 
de verplichtingen tot betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
volgens de wetgeving van het land waar hij 
is gevestigd of van de lidstaat van de 
aanbestedende dienst.

2. Een ondernemer wordt van deelname 
aan een overheidsopdracht uitgesloten 
wanneer deze niet heeft voldaan aan de 
verplichtingen tot betaling van belastingen 
of socialezekerheidsbijdragen volgens de 
wetgeving van het land waar hij is 
gevestigd of van de lidstaat van de 
aanbestedende dienst.

Or. it

Amendment 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

2. Een ondernemer wordt van deelname 
aan een opdracht uitgesloten wanneer de 
aanbestedende dienst op de hoogte is van 
een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing waarbij is 
vastgesteld dat deze niet heeft voldaan aan 
de verplichtingen tot betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
volgens de wetgeving van het land waar hij 
is gevestigd of van de lidstaat van de 

2. Een ondernemer wordt van deelname 
aan een opdracht uitgesloten wanneer:
hij zich schuldig heeft gemaakt aan 
definitief vastgestelde ernstige of 
herhaalde overtredingen van de regels 
betreffende socialezekerheidsbijdragen 
volgens de wetgeving van het land waar hij 
is gevestigd of van de lidstaat van de 
aanbestedende dienst;
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aanbestedende dienst.

hij zich schuldig heeft gemaakt aan 
definitief vastgestelde ernstige of 
herhaalde overtredingen van de 
verplichtingen tot betaling van 
belastingen volgens de wetgeving van het 
land waar hij is gevestigd of van de 
lidstaat van de aanbestedende dienst.

Or. it

Amendement 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door
de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld 
op het gebied van sociale en 
arbeidswetgeving of milieuwetgeving, of 
van de in bijlage XI bedoelde 
internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
herhaalde schendingen van verplichtingen 
die binnen de wetgeving van de Unie zijn 
vastgesteld op het gebied van sociale en 
arbeidswetgeving of milieuwetgeving of 
van de in bijlage XI bedoelde 
internationale arbeidsovereenkomsten, 
maar beperkt tot de eerste laag 
leveranciers.

Or. en

Amendement 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
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Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd; alleen schendingen 
waarbij uitspraak is gedaan door een 
rechterlijke of bevoegde instantie in de 
Unie of een staat die de WTO-
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
heeft ondertekend, kunnen worden 
gebruikt voor het uitsluiten van 
inschrijvingen uit hoofde van dit artikel.

Or. en

Amendement 1048
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten en wanneer door 
een bevoegde rechter onherroepelijk is 
vastgesteld dat er sprake is van een 
schending;

Or. de

Motivering

Gezien de verstrekkende juridische gevolgen – ook in het kader van de facultatieve 
uitsluitingsgronden – dient door een rechter onherroepelijk te zijn vastgesteld dat er sprake is 
van een schending van de sociale en arbeidswetgeving of milieuwetgeving. Dit omwille van de 
rechtszekerheid en om willekeur te voorkomen. De tweede volzin is onduidelijk geformuleerd 
en moet worden geschrapt om rechtsonzekerheid te vermijden.

Amendement 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en 
arbeidswetgeving, wetgeving inzake 
gegevensbescherming of milieuwetgeving, 
of van de in bijlage XI bedoelde 
internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 1050
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
nationale wetgeving of de wetgeving van 
de Unie zijn vastgesteld op het gebied van 
sociale en arbeidswetgeving,
milieuwetgeving of collectieve 
overeenkomsten zoals loonakkoorden, of 
van de in bijlage XI bedoelde 
internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

Or. de

Amendement 1051
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie of de nationale 
wet- en regelgeving en andere bindende 
voorschriften zijn vastgesteld op het 
gebied van sociale en arbeidswetgeving of 
milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

Or. en

Motivering

De verwijzing naar regelgeving in dit artikel blijft beperkt tot de wetgeving van de Unie op 
bepaalde gebieden. Deze verwijzing moet dusdanig worden uitgebreid dat er ook rekening 
wordt gehouden met de nationale wetgeving en systemen voor de regulering van de 
arbeidsmarkt.

Amendement 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie of de nationale 
wetgeving zijn vastgesteld op het gebied 
van sociale en arbeidswetgeving of 
milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

Or. de
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Amendement 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving of van de in de 
nationale arbeidswet- en regelgeving 
vermelde verplichtingen ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden in de hele 
toeleveringsketen waar 
productieprocessen plaatsvinden en in de
in bijlage XI vermelde internationale 
verdragen, waarbij hetgeen het gunstigst 
is voor werknemers voorrang heeft.
Deze bepalingen omvatten onder andere:
(a) de bepalingen van de acht 
basisverdragen van de IAO (vrijheid van 
vereniging en het recht collectief te 
onderhandelen, het verbod op gedwongen 
of verplichte arbeid, discriminatie in 
arbeid en beroep, kinderarbeid);
(b) gezondheid en veiligheid op het werk;
(c) arbeidstijd;
(d) lonen en
(e) sociale zekerheid.
Naleving van de Uniewetgeving of van 
internationale bepalingen houdt ook in dat 
deze wetgeving op gelijkwaardige wijze 
kan worden nageleefd;

Or. en

Amendement 1054
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie of de nationale 
wet- en regelgeving en andere bindende 
voorschriften zijn vastgesteld op het 
gebied van gender-, sociale en 
arbeidswetgeving of milieuwetgeving, of 
van de in bijlage XI bedoelde 
internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Een aanbestedende dienst sluit een 
marktdeelnemer van deelname aan een 
overheidsopdracht uit als ten aanzien van 
een door die marktdeelnemer in 
overeenstemming met artikel 71 
voorgestelde onderaannemer voldaan is 
aan een van de voorwaarden in de leden 
1, 2 of 2 bis, of lid 3, onder c) of d).

Or. de

Amendement 1056
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de ondernemer in staat van 
faillissement of liquidatie verkeert, 

b)wanneer de ondernemer in staat van 
faillissement of liquidatie verkeert, 
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wanneer de activa worden beheerd door 
een curator of door de rechtbank, wanneer 
een regeling met schuldeisers geldt,
wanneer de werkzaamheden zijn gestaakt 
of wanneer de onderneming in een andere 
vergelijkbare toestand verkeert ingevolge 
een soortgelijke procedure uit hoofde van 
nationale wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen;

wanneer de activa worden beheerd door 
een curator of door de rechtbank, wanneer 
de werkzaamheden zijn gestaakt of 
wanneer de onderneming in een andere 
vergelijkbare toestand verkeert ingevolge 
een soortgelijke procedure uit hoofde van 
nationale wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen;

Or. en

Motivering

De gebruikelijke situatie waarbij een ondernemer een regeling met schuldeisers is 
aangegaan, moet op zich niet als grond voor uitsluiting worden beschouwd.

Amendement 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wanneer de aanbestedende dienst op 
enige grond aannemelijk kan maken dat 
de ondernemer in de uitoefening van zijn 
beroep een ernstige fout heeft begaan;

Schrappen

Or. en

Amendement 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wanneer de aanbestedende dienst op 
enige grond aannemelijk kan maken dat 
de ondernemer in de uitoefening van zijn 
beroep een ernstige fout heeft begaan;

Schrappen

Or. de

Motivering

In verhouding tot de verstrekkende juridische gevolgen van uitsluiting van de 



AM\908712NL.doc 163/164 PE492.859v01-00

NL

aanbestedingsprocedure – ook in het kader van de facultatieve uitsluitingsgronden – is de 
formulering te vaag. Dit geldt des te meer omdat de aanbestedende dienst een ernstige fout 
volgens het Commissievoorstel "op enige grond" aannemelijk kan maken. De term "ernstige 
beroepsfout" wordt in de richtlijn niet op objectieve wijze gedefinieerd. Een besluit tot 
uitsluiting van een ondernemer van een aanbestedingsprocedure dient echter te zijn 
gebaseerd op objectieve en verifieerbare criteria. De discretionaire bevoegdheid van de 
aanbestedende dienst dient derhalve te worden beperkt.

Amendement 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) wanneer de aanbestedende dienst 
op enige grond aannemelijk kan maken 
dat de ondernemer in de uitoefening van 
zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, 
niet zijnde een fout zoals aangegeven 
onder a), bijvoorbeeld indien de 
ondernemer blijk heeft gegeven van 
aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een vroegere opdracht of vroegere 
opdrachten van vergelijkbare aard bij 
dezelfde aanbestedende dienst.

Or. en

Motivering

Twee afzonderlijke gronden voor uitsluiting onder c) en d) zouden de indruk kunnen wekken 
dat de zaken waarnaar onder d) wordt verwezen geen gevallen zijn van ernstige fouten in de 
uitoefening van het beroep van de ondernemer, zoals bedoeld onder c). Vanuit 
duidelijkheidsoverwegingen wordt voorgesteld de onder c) en d) genoemde gronden voor 
uitsluiting tot een nieuw punt c) samen te voegen.

Amendement 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) wanneer de ondernemer blijk heeft Schrappen



PE492.859v01-00 164/164 AM\908712NL.doc

NL

gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een vroegere opdracht of vroegere 
opdrachten van vergelijkbare aard bij 
dezelfde aanbestedende dienst.

Or. en

Amendement 1061
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een vroegere opdracht of vroegere 
opdrachten van vergelijkbare aard bij 
dezelfde aanbestedende dienst.

(d) wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een vroegere opdracht of vroegere 
opdrachten van vergelijkbare aard bij 
dezelfde aanbestedende dienst of bij 
andere.

Or. fr


