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Amendement 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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 met opzet dan 
wel uit nalatigheid 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. de

Amendement 1063
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – 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 is 
ingeschreven in een officieel register van 
niet-naleving, zoals bedoeld in artikel 73 
bis.

Or. en

Amendement 1064
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 

(d) wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
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wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een vroegere opdracht of vroegere 
opdrachten van vergelijkbare aard bij 
dezelfde aanbestedende dienst.

wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een vroegere opdracht of vroegere 
opdrachten van vergelijkbare aard.

Or. en

Motivering

Deze schrapping is nodig om herhaling te voorkomen van gevallen van misbruik in de lidstaat en 
binnen plaatselijke overheden die allemaal deel uitmaken van de publieke sector.

Amendement 1065
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – 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.

Or. en

Motivering

Er bestaat het risico dat een ondernemer die zijn contractuele verplichtingen met één 
aanbestedende dienst niet is nagekomen, hetzelfde doet met een andere. Aanbestedende diensten 
dienen dit te kunnen voorkomen in het geval zij op de hoogte zijn van dergelijke tekortkomingen.

Amendement 1066
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Als een ondernemer heeft 
deelgenomen aan de uitwerking van 
studies, adviezen of raadplegingen 
waarvan sprake in lid 1 van artikel 39.
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Or. pt

Amendement 1067
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) wanneer een belangenconflict niet 
op een effectieve manier kon worden 
opgelost, zoals vastgelegd in artikel 21, lid 
3;

Or. en

Amendement 1068
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) wanneer de ondernemer geen 
geschikte eigendomsgegevens overlegt, 
waaronder die van zijn onderaannemers.

Or. en

Amendement 1069
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de in de eerste 
alinea, onder d), bedoelde 
uitsluitingsgrond voorzien de 
aanbestedende diensten in een methode 
voor de beoordeling van contractuele 
prestaties op basis van objectieve en 
meetbare criteria die op een 
systematische, consistente en transparante 

Schrappen
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wijze worden gehanteerd. Elke 
prestatiebeoordeling wordt 
bekendgemaakt aan de desbetreffende 
ondernemer, die de gelegenheid krijgt 
bezwaar te maken tegen de bevindingen 
en bescherming in rechte kan verkrijgen.

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen te voorzien in een dergelijke methode, kleine aanbestedende diensten zijn 
daartoe niet in staat.

Amendement 1070
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de in de eerste 
alinea, onder d), bedoelde 
uitsluitingsgrond voorzien de 
aanbestedende diensten in een methode 
voor de beoordeling van contractuele 
prestaties op basis van objectieve en 
meetbare criteria die op een 
systematische, consistente en transparante 
wijze worden gehanteerd. Elke 
prestatiebeoordeling wordt 
bekendgemaakt aan de desbetreffende 
ondernemer, die de gelegenheid krijgt 
bezwaar te maken tegen de bevindingen 
en bescherming in rechte kan verkrijgen.

Schrappen

Or. de

Amendement 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de in de eerste 
alinea, onder d), bedoelde 

Schrappen
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uitsluitingsgrond voorzien de 
aanbestedende diensten in een methode 
voor de beoordeling van contractuele 
prestaties op basis van objectieve en 
meetbare criteria die op een 
systematische, consistente en transparante 
wijze worden gehanteerd. Elke 
prestatiebeoordeling wordt 
bekendgemaakt aan de desbetreffende 
ondernemer, die de gelegenheid krijgt 
bezwaar te maken tegen de bevindingen 
en bescherming in rechte kan verkrijgen.

Or. en

Amendement 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de in de eerste 
alinea, onder d), bedoelde uitsluitingsgrond 
voorzien de aanbestedende diensten in een 
methode voor de beoordeling van 
contractuele prestaties op basis van 
objectieve en meetbare criteria die op een 
systematische, consistente en transparante 
wijze worden gehanteerd. Elke 
prestatiebeoordeling wordt 
bekendgemaakt aan de desbetreffende 
ondernemer, die de gelegenheid krijgt 
bezwaar te maken tegen de bevindingen 
en bescherming in rechte kan verkrijgen.

Om de in de eerste alinea, onder d), 
bedoelde uitsluitingsgrond te kunnen 
toepassen, moet de aanbestedende dienst
kunnen aantonen dat de marktdeelnemer 
bij een rechterlijke beslissing met kracht 
van gewijsde wegens gebrekkige 
uitvoering is veroordeeld of een 
verklaring van erkenning van gebrekkige 
uitvoering heeft afgelegd.

Or. de

Motivering

De regeling van artikel 55, lid 3, onder d), brengt het gevaar van willekeurige beslissingen en 
onnodige gedingen met zich mee, aangezien in de tekst van het voorstel niet is bepaald dat de 
aanbestedende dienst bepaalde bewijzen moet hebben alvorens tot uitsluiting te kunnen 
overgaan. Zo kan de aanbestedende dienst bijvoorbeeld worden verplicht een tegen de 
ondernemer in kwestie uitgesproken vonnis wegens slechte prestaties te overleggen of een 
verklaring waarin deze erkent een opdracht slecht te hebben uitgevoerd. Het in gebreke blijven 
van de ondernemer moet bovendien dusdanig zijn dat hem schuld treft.
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Amendement 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een gegadigde of inschrijver die in een 
van de in de leden 1, 2 en 3, bedoelde 
situaties verkeert, kan de aanbestedende 
dienst ondanks het bestaan van de 
relevante grond voor uitsluiting 
bewijsmateriaal verstrekken waaruit zijn 
betrouwbaarheid blijkt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Door een gegadigde of inschrijver deze mogelijkheid te bieden kan de procedure extra lang en 
ingewikkeld worden, aangezien in theorie iedere beslissing van een aanbestedende dienst met 
betrekking tot de keuze voor een gegadigde op die manier kan worden betwist. Bovendien zorgt 
deze zelfreinigende procedure voor extra administratieve lasten voor de aanbestedende dienst, 
aangezien deze een aanvullende taak krijgt toegewezen om de door de gegadigden en 
inschrijvers uitgevoerde maatregelen te beoordelen, rekening houdend met de ernst en de 
bijzondere omstandigheden van de strafbare feiten of fouten.

Amendement 1074
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een gegadigde of inschrijver die in een 
van de in de leden 1, 2 en 3, bedoelde 
situaties verkeert, kan de aanbestedende 
dienst ondanks het bestaan van de 
relevante grond voor uitsluiting 
bewijsmateriaal verstrekken waaruit zijn 
betrouwbaarheid blijkt.

Schrappen

Or. it

Amendement 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een gegadigde of inschrijver die in een 
van de in de leden 1, 2 en 3, bedoelde 
situaties verkeert, kan de aanbestedende 
dienst ondanks het bestaan van de 
relevante grond voor uitsluiting 
bewijsmateriaal verstrekken waaruit zijn 
betrouwbaarheid blijkt.

4. Een gegadigde, inschrijver of 
onderaannemer die in een van de in de 
leden 1, 2 en 3, bedoelde situaties verkeert, 
kan de aanbestedende dienst ondanks het 
bestaan van de relevante grond voor 
uitsluiting bewijsmateriaal verstrekken 
waaruit zijn betrouwbaarheid blijkt.

Or. de

Amendement 1076
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een gegadigde of inschrijver die in een 
van de in de leden 1, 2 en 3, bedoelde 
situaties verkeert, kan de aanbestedende 
dienst ondanks het bestaan van de 
relevante grond voor uitsluiting 
bewijsmateriaal verstrekken waaruit zijn 
betrouwbaarheid blijkt.

1. Een gegadigde of inschrijver die in een 
van de in de leden 2 en 3, bedoelde 
situaties verkeert, kan de aanbestedende 
dienst ondanks het bestaan van de 
relevante grond voor uitsluiting gestaafd 
bewijsmateriaal verstrekken waaruit zijn 
betrouwbaarheid blijkt.

Or. it

Amendement 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe bewijst de gegadigde of 
inschrijver dat hij eventuele schade als 
gevolg van strafrechtelijke inbreuken of 
beroepsfouten heeft vergoed, de feiten en 
omstandigheden heeft opgehelderd door 
actief samen te werken met de 
onderzoekende autoriteiten en concrete 
technische, organisatorische en 

Schrappen
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persoonlijke maatregelen heeft genomen 
die geschikt zijn om verdere 
strafrechtelijke inbreuken of fouten te 
voorkomen. De aanbestedende diensten 
beoordelen de door gegadigden en 
inschrijvers genomen maatregelen, 
rekening houdend met de ernst en de 
bijzondere omstandigheden van de 
strafrechtelijke inbreuken of fouten. 
Wanneer de aanbestedende dienst de 
maatregelen onvoldoende acht, dient hij 
de redenen van dit besluit kenbaar te 
maken.

Or. en

Amendement 1078
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe bewijst de gegadigde of 
inschrijver dat hij eventuele schade als 
gevolg van strafrechtelijke inbreuken of 
beroepsfouten heeft vergoed, de feiten en 
omstandigheden heeft opgehelderd door 
actief samen te werken met de 
onderzoekende autoriteiten en concrete 
technische, organisatorische en 
persoonlijke maatregelen heeft genomen 
die geschikt zijn om verdere 
strafrechtelijke inbreuken of fouten te 
voorkomen. De aanbestedende diensten 
beoordelen de door gegadigden en 
inschrijvers genomen maatregelen, 
rekening houdend met de ernst en de 
bijzondere omstandigheden van de 
strafrechtelijke inbreuken of fouten. 
Wanneer de aanbestedende dienst de 
maatregelen onvoldoende acht, dient hij 
de redenen van dit besluit kenbaar te 
maken.

Schrappen

Or. it
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Amendement 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe bewijst de gegadigde of inschrijver 
dat hij eventuele schade als gevolg van 
strafrechtelijke inbreuken of beroepsfouten 
heeft vergoed, de feiten en omstandigheden 
heeft opgehelderd door actief samen te 
werken met de onderzoekende autoriteiten 
en concrete technische, organisatorische en 
persoonlijke maatregelen heeft genomen 
die geschikt zijn om verdere 
strafrechtelijke inbreuken of fouten te 
voorkomen. De aanbestedende diensten 
beoordelen de door gegadigden en
inschrijvers genomen maatregelen, 
rekening houdend met de ernst en de 
bijzondere omstandigheden van de 
strafrechtelijke inbreuken of fouten. 
Wanneer de aanbestedende dienst de 
maatregelen onvoldoende acht, dient hij de 
redenen van dit besluit kenbaar te maken.

Hiertoe bewijst de gegadigde, inschrijver 
of onderaannemer dat hij eventuele schade 
als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of 
beroepsfouten heeft vergoed, de feiten en 
omstandigheden heeft opgehelderd door 
actief samen te werken met de 
onderzoekende autoriteiten en concrete 
technische, organisatorische en 
persoonlijke maatregelen heeft genomen 
die geschikt zijn om verdere 
strafrechtelijke inbreuken of fouten te 
voorkomen. De aanbestedende diensten 
beoordelen de door gegadigden,
inschrijvers of onderaannemers genomen 
maatregelen, rekening houdend met de 
ernst en de bijzondere omstandigheden van 
de strafrechtelijke inbreuken of fouten. 
Wanneer de aanbestedende dienst de 
maatregelen onvoldoende acht, dient hij de 
redenen van dit besluit kenbaar te maken.

Or. de

Amendement 1080
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij zijn niet verplicht alle in de leden 2, 3 
en 4, bedoelde voorwaarden op te leggen 
maar kunnen geen andere eisen stellen.

Zij zijn niet verplicht alle in de leden 2, 3 
en 4 bedoelde voorwaarden op te leggen 
maar kunnen geen andere eisen stellen, 
behalve in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die betrekking hebben op de 
speciale risico's die verbonden zijn aan de 
specifieke aard van de werken, diensten of 
leveringen.

Or. en



PE492.860v01-00 12/153 AM\908713NL.doc

NL

Amendement 1081
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten beperken 
eventuele deelnemingsvoorwaarden tot die 
voorwaarden die geschikt zijn om te 
garanderen dat een gegadigde of 
inschrijver over de juridische en financiële 
middelen en de commerciële en technische 
vaardigheden beschikt om de te gunnen 
opdracht uit te voeren. Alle voorschriften 
moeten betrekking te hebben op en strikt in 
verhouding staan tot het voorwerp van de 
opdracht, rekening houdend met de 
noodzaak om daadwerkelijke mededinging 
te waarborgen.

De aanbestedende diensten beperken 
eventuele deelnemingsvoorwaarden tot die 
voorwaarden die geschikt zijn om te 
garanderen dat een gegadigde of 
inschrijver over de juridische en financiële 
middelen en de commerciële en technische 
vaardigheden beschikt om de te gunnen 
opdracht uit te voeren. Bijgevolg mag een 
inschrijving nooit uitsluitend omdat ze 
geen referentie naar voorgaande
opdrachten bevat, geweigerd worden. Dit 
laatste criterium kan ter aanvulling 
gebruikt worden bij de beoordeling.
Alle voorschriften moeten betrekking 
hebben op en strikt in verhouding staan tot 
het voorwerp van de opdracht, rekening 
houdend met de noodzaak om 
daadwerkelijke mededinging te 
waarborgen.

Or. fr

Amendement 1082
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten beperken 
eventuele deelnemingsvoorwaarden tot die 
voorwaarden die geschikt zijn om te 
garanderen dat een gegadigde of 
inschrijver over de juridische en financiële 
middelen en de commerciële en technische 
vaardigheden beschikt om de te gunnen 
opdracht uit te voeren. Alle voorschriften
moeten betrekking te hebben op en strikt in 
verhouding staan tot het voorwerp van de 
opdracht, rekening houdend met de 

De aanbestedende diensten beperken 
eventuele deelnemingsvoorwaarden tot die 
voorwaarden die geschikt zijn om te 
garanderen dat een gegadigde of 
inschrijver over de juridische en financiële 
middelen en de commerciële en technische 
vaardigheden beschikt om de te gunnen 
opdracht uit te voeren. Bijgevolg mag een 
inschrijving nooit uitsluitend omdat ze 
geen referentie naar voorgaande 
opdrachten bevat, geweigerd worden. Alle 
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noodzaak om daadwerkelijke mededinging 
te waarborgen.

voorschriften moeten betrekking hebben op 
en strikt in verhouding staan tot het 
voorwerp van de opdracht, rekening 
houdend met de noodzaak om 
daadwerkelijke mededinging te
waarborgen.

Or. fr

Amendement 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de economische en 
financiële draagkracht kunnen 
aanbestedende diensten van ondernemers
eisen dat zij over voldoende financiële en 
economische capaciteit beschikken. 
Hiertoe kunnen zij eisen dat ondernemers 
een bepaalde minimumjaaromzet hebben, 
met inbegrip van een bepaalde 
minimumomzet op het gebied waarvoor de
opdracht geldt en beschikken over een 
afdoende beroepsrisicoverzekering.

1. Aanbestedende diensten zullen niet
eisen dat ondernemers een bepaalde 
minimumjaaromzet hebben, behalve in
naar behoren gemotiveerde gevallen die 
betrekking hebben op de speciale risico's 
die verbonden zijn aan de aard van de 
werken, diensten of leveringen. De 
aanbestedende dienst vermeldt dergelijke 
uitzonderlijke gevallen in de 
aanbestedingsdocumenten. In dit geval 
dient de minimumjaaromzet niet hoger te 
zijn dan tweemaal de geschatte waarde 
van de opdracht.

Or. en

Amendement 1084
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de economische en 
financiële draagkracht kunnen 
aanbestedende diensten van ondernemers 
eisen dat zij over voldoende financiële en 
economische capaciteit beschikken. 
Hiertoe kunnen zij eisen dat ondernemers 
een bepaalde minimumjaaromzet hebben, 
met inbegrip van een bepaalde 

1. Met betrekking tot de economische en 
financiële draagkracht kunnen 
aanbestedende diensten van ondernemers 
eisen dat zij over voldoende financiële en 
economische capaciteit beschikken. 
Hiertoe kunnen zij eisen dat ondernemers 
een bepaalde minimumjaaromzet hebben, 
voor ten minste de laatste vijf jaren, met 
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minimumomzet op het gebied waarvoor de 
opdracht geldt en beschikken over een 
afdoende beroepsrisicoverzekering.

inbegrip van een bepaalde minimumomzet 
op het gebied waarvoor de opdracht geldt 
en beschikken over een afdoende 
beroepsrisicoverzekering.

Or. it

Amendement 1085
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de economische en 
financiële draagkracht kunnen 
aanbestedende diensten van ondernemers 
eisen dat zij over voldoende financiële en 
economische capaciteit beschikken. 
Hiertoe kunnen zij eisen dat ondernemers 
een bepaalde minimumjaaromzet hebben, 
met inbegrip van een bepaalde 
minimumomzet op het gebied waarvoor de 
opdracht geldt en beschikken over een 
afdoende beroepsrisicoverzekering.

1. Met betrekking tot de economische en 
financiële draagkracht kunnen 
aanbestedende diensten van ondernemers 
eisen dat zij over voldoende financiële en 
economische capaciteit beschikken. 
Hiertoe kunnen zij eisen dat ondernemers 
een bepaalde minimumjaaromzet hebben
in de afgelopen drie jaar, met inbegrip van 
een bepaalde minimumomzet op het gebied 
waarvoor de opdracht geldt en beschikken 
over een afdoende 
beroepsrisicoverzekering.

Or. en

Motivering

Er moet worden voorkomen dat aanbestedende diensten voor een te lange periode eisen stellen 
aan de minimumjaaromzet, omdat hierdoor de deelname van ondernemers kan worden beperkt.

Amendement 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimumjaaromzet mag niet hoger 
zijn dan driemaal de geraamde waarde 
van de opdracht, behalve in naar behoren 
gemotiveerde gevallen die betrekking 
hebben op de speciale risico's die 
verbonden zijn aan de aard van de 

Schrappen
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werken, diensten of leveringen. De 
aanbestedende dienst vermeldt dergelijke 
uitzonderlijke gevallen in de 
aanbestedingsdocumenten.

Or. en

Amendement 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimumjaaromzet mag niet hoger zijn 
dan driemaal de geraamde waarde van de 
opdracht, behalve in naar behoren 
gemotiveerde gevallen die betrekking 
hebben op de speciale risico's die 
verbonden zijn aan de aard van de werken, 
diensten of leveringen. De aanbestedende 
dienst vermeldt dergelijke uitzonderlijke 
gevallen in de aanbestedingsdocumenten.

De minimumjaaromzet mag niet hoger zijn 
dan de geraamde waarde van de opdracht, 
behalve in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die betrekking hebben op de 
speciale risico's die verbonden zijn aan de 
aard van de werken, diensten of leveringen. 
De aanbestedende dienst vermeldt 
dergelijke uitzonderlijke gevallen in de 
aanbestedingsdocumenten.

Or. fr

Amendement 1088
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimumjaaromzet mag niet hoger zijn 
dan driemaal de geraamde waarde van de 
opdracht, behalve in naar behoren 
gemotiveerde gevallen die betrekking 
hebben op de speciale risico's die 
verbonden zijn aan de aard van de werken, 
diensten of leveringen. De aanbestedende 
dienst vermeldt dergelijke uitzonderlijke 
gevallen in de aanbestedingsdocumenten.

De bovengenoemde minimumjaaromzet 
mag niet hoger zijn dan driemaal de 
geraamde waarde van de opdracht, behalve 
in naar behoren gemotiveerde gevallen die 
betrekking hebben op de speciale risico's 
die verbonden zijn aan de aard van de 
werken, diensten of leveringen. De 
aanbestedende dienst vermeldt dergelijke 
uitzonderlijke gevallen in de 
aanbestedingsdocumenten.

Or. it
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Amendement 1089
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimumjaaromzet mag niet hoger zijn 
dan driemaal de geraamde waarde van de 
opdracht, behalve in naar behoren 
gemotiveerde gevallen die betrekking 
hebben op de speciale risico's die 
verbonden zijn aan de aard van de werken, 
diensten of leveringen. De aanbestedende 
dienst vermeldt dergelijke uitzonderlijke 
gevallen in de aanbestedingsdocumenten.

De minimumjaaromzet mag niet hoger zijn 
dan twee maal de geraamde waarde van de 
opdracht, behalve in naar behoren 
gemotiveerde gevallen die betrekking 
hebben op de speciale risico's die 
verbonden zijn aan de aard van de werken, 
diensten of leveringen. De aanbestedende 
dienst vermeldt dergelijke uitzonderlijke 
gevallen in de aanbestedingsdocumenten.

Or. en

Motivering

De vereiste minimumhoogte van de omzet mag niet te hoog zijn, omdat anders het aantal 
ondernemers dat deelneemt aan de aanbestedingsprocedure, te zeer wordt beperkt.

Amendement 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een opdracht in percelen is 
onderverdeeld, geldt dit artikel voor elk 
afzonderlijk perceel. De aanbestedende 
dienst kan de eis inzake de 
minimumjaaromzet voorts vaststellen ten 
aanzien van groepen percelen, ingeval 
aan de begunstigde inschrijver 
verschillende percelen wordt gegund 
krijgt die tegelijkertijd moeten worden 
uitgevoerd.

Wanneer een opdracht in percelen is 
onderverdeeld, geldt dit artikel voor elk 
afzonderlijk perceel.

Or. en

Amendement 1091
Lara Comi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een opdracht in percelen is 
onderverdeeld, geldt dit artikel voor elk 
afzonderlijk perceel. De aanbestedende 
dienst kan de eis inzake de 
minimumjaaromzet voorts vaststellen ten 
aanzien van groepen percelen, ingeval aan 
de begunstigde inschrijver verschillende 
percelen wordt gegund krijgt die 
tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd.

Wanneer een opdracht in percelen is 
onderverdeeld, geldt dit artikel voor elk 
afzonderlijk perceel. De aanbestedende 
dienst kan de eis inzake de 
bovengenoemde minimumjaaromzet voorts 
vaststellen ten aanzien van groepen 
percelen, ingeval aan de begunstigde 
inschrijver verschillende percelen worden
gegund die tegelijkertijd moeten worden 
uitgevoerd.

Or. it

Amendement 1092
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met betrekking tot de technische 
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 
kunnen aanbestedende diensten eisen dat 
ondernemers over de noodzakelijke 
personele en technische middelen en 
ervaring beschikken om de opdracht 
volgens een passende kwaliteitsnorm uit te 
voeren. Aanbestedende diensten kunnen 
tot de bevinding komen dat ondernemers 
de opdracht niet volgens een passende 
kwaliteitsnorm zullen uitvoeren wanneer 
zij hebben heeft vastgesteld dat er sprake 
is van belangenconflicten die de 
uitvoering van de opdracht negatief 
kunnen beïnvloeden.

4. Met betrekking tot de technische 
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 
kunnen aanbestedende diensten eisen dat 
ondernemers over de noodzakelijke 
personele en technische middelen en 
ervaring beschikken om de opdracht 
volgens een passende kwaliteitsnorm uit te 
voeren.

Or. de

Motivering

Het is niet duidelijk in hoeverre de niet nader omschreven belangenconflicten bedoeld in de 
tweede volzin de uitvoering van een opdracht negatief kunnen beïnvloeden. Tevens dient de 
beoordeling hiervan niet uitsluitend aan de aanbestedende dienst te worden overgelaten.



PE492.860v01-00 18/153 AM\908713NL.doc

NL

Amendement 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zij voldoen aan de bepalingen die 
in elke lidstaat van toepassing zijn met 
betrekking tot de arbeidsintegratie van 
personen met een handicap;

Or. es

Amendement 1094
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een aanbestedende dienst kan een 
gegadigde of inschrijver tijdens de 
procedure te allen tijde verzoeken de 
vereiste documentatie geheel of 
gedeeltelijk over te leggen wanneer dit 
noodzakelijk is om het goede verloop van 
de procedure te waarborgen.

1. Een aanbestedende dienst moet van een 
gegadigde of inschrijver eisen dat deze 
tijdens de procedure te allen tijde de 
vereiste documentatie geheel of 
gedeeltelijk overlegt wanneer dit 
noodzakelijk is om het goede verloop van 
de procedure te waarborgen.

Or. es

Amendement 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Verklaringen en bewijsmiddelen 
waarom de aanbestedende dienst heeft 
verzocht en die niet voor het einde van de 
termijn voor het indienen van 
inschrijvingen zijn voorgelegd, kunnen 
binnen een vast te stellen bijkomende 
termijn alsnog worden opgevraagd.
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Or. de

Motivering

In formele procedures moet worden voorzien in de mogelijkheid van kleine wijzigingen of 
aanvullingen. De aanbestedende dienst kan de ondernemingen dan verzoeken ontbrekende 
documenten alsnog in te dienen. Bij ontstentenis van een dergelijke regeling moet een 
aanbestedende dienst zelfs de economisch meest voordelige inschrijving van een geschikte en 
bekende onderneming uitsluiten als slechts een van de door de bevoegde aanbestedende dienst 
ter staving van de geschiktheid van de onderneming opgevraagde documenten ontbreekt of 
onvolledig is.

Amendement 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gegadigden en inschrijvers worden niet 
uitgenodigd tot nieuwe overlegging van 
een certificaat of een ander bewijsstuk dat 
gedurende de afgelopen vier jaar in een 
eerdere procedure reeds aan dezelfde 
aanbestedende dienst is overgelegd en dat 
nog geldig is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het binnen de procedure aanvaarden van eigen verklaringen als voorlopig bewijs is een goede 
manier om de toegang tot overheidsopdrachten voor het mkb te vergemakkelijken. Dit mag 
echter niet leiden tot verstoring van de balans tussen de verplichtingen of rechten van de 
betrokkenen bij de procedure. Overheidsdiensten dienen de mogelijkheid te hebben om te 
controleren of een gegadigde aan alle eisen voldoet. Aanbestedende diensten dienen met name 
het recht te hebben om van inschrijvers of gegadigden te eisen dat zij actuele certificaten 
indienen, zelfs in het geval dat zij deze gedurende de afgelopen vier jaar al hebben ingediend. 
Het is van essentieel belang dat de aanbestedende dienst actuele gegevens heeft over de 
kwalificaties van de desbetreffende gegadigde.

Amendement 1097
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gegadigden en inschrijvers worden niet 
uitgenodigd tot nieuwe overlegging van 
een certificaat of een ander bewijsstuk dat 
gedurende de afgelopen vier jaar in een 
eerdere procedure reeds aan dezelfde 
aanbestedende dienst is overgelegd en dat 
nog geldig is.

Gegadigden en inschrijvers worden niet 
uitgenodigd tot nieuwe overlegging van 
een certificaat of een ander bewijsstuk dat 
gedurende de afgelopen twee jaar in een 
eerdere procedure reeds aan dezelfde 
aanbestedende dienst is overgelegd en dat 
nog geldig is. De aanbestedende dienst 
heeft echter het recht om bewijsstukken 
van recenter datum te eisen, ingeval de 
geldigheid tijdens de procedure wordt 
betwijfeld.

Or. en

Amendement 1098
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gebruik van e-Certis wordt verplicht 
en aanbestedende diensten wordt ertoe 
verplicht uiterlijk twee jaar na de 
overeenkomstig artikel 92, lid 1, 
vastgestelde datum alleen de certificaten of 
bewijsstukken te eisen die in e-Certis 
beschikbaar zijn.

2. Het gebruik van e-Certis wordt verplicht 
en aanbestedende diensten wordt ertoe 
verplicht uiterlijk twee jaar na de 
overeenkomstig artikel 92, lid 1, 
vastgestelde datum alleen de certificaten of 
bewijsstukken te eisen die in e-Certis 
beschikbaar zijn, behalve in naar behoren 
gemotiveerde gevallen die betrekking 
hebben op de speciale risico's die 
verbonden zijn aan de specifieke aard van 
de werken, diensten of leveringen.

Or. en

Amendement 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 59 Schrappen
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Europees aanbestedingspaspoort
1. Nationale autoriteiten verstrekken, op 
verzoek van een onderneming die in de 
desbetreffende lidstaat is gevestigd en die 
aan de nodige voorwaarden voldoet, een 
Europees aanbestedingspaspoort. Het 
Europees aanbestedingspaspoort bevat de 
in bijlage XIII omschreven 
bijzonderheden en wordt opgesteld op 
basis van een standaardformulier. 
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 89 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen teneinde bijlage XIII te wijzigen 
in verband met de technische vooruitgang 
of om administratieve redenen. Zij stelt 
ook het standaardformulier voor het 
Europees aanbestedingspaspoort vast. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.
2. Uiterlijk twee jaar na de in artikel 92, 
lid 1, vastgestelde datum wordt het 
paspoort uitsluitend in elektronische vorm 
verstrekt. 
3. De autoriteit die het paspoort afgeeft, 
betrekt de relevante informatie 
rechtstreeks van de bevoegde instanties, 
tenzij dit vanwege nationale regels inzake 
bescherming van persoonsgegevens 
verboden is.
4. Het Europees aanbestedingspaspoort 
wordt door alle aanbestedende diensten 
erkend als bewijs van naleving van de 
gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan 
niet zonder motivering ter discussie 
worden gesteld. Een dergelijke motivering 
kan betrekking hebben op het feit dat het 
paspoort meer dan zes maanden eerder is 
afgegeven.
5. De lidstaten stellen andere lidstaten 
desgevraagd alle informatie ter 
beschikking die betrekking heeft op de 
authenticiteit en de inhoud van het 
Europees aanbestedingspaspoort. De 
bevoegde instanties van de lidstaat van 
vestiging verstrekken deze informatie 
overeenkomstig artikel 88.
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Or. en

Motivering

Het zou voldoende moeten zijn om paspoorten te accepteren van andere lidstaten, zoals nu ook 
het geval is bij de officiële lijsten van goedgekeurde ondernemers of hun certificering, zoals 
vastgelegd in artikel 52 van Richtlijn 2004/18. Het is niet duidelijk waarom dit paspoort 
verplicht zou moeten zijn, voor het gebruik van certificering en officiële lijsten bestaat er 
keuzevrijheid. De toegevoegde waarde van deze bepaling is twijfelachtig: als aanbestedende 
diensten verplicht zijn eigen verklaringen als voorlopig bewijs te aanvaarden zodat gegadigden 
aan de selectiecriteria kunnen voldoen, heeft het geen zin om aanvullende bewijsstukken, zoals 
het Europees aanbestedingspaspoort, te gaan invoeren.

Amendement 1100
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk twee jaar na de in artikel 92, 
lid 1, vastgestelde datum wordt het 
paspoort uitsluitend in elektronische vorm 
verstrekt.

2. Uiterlijk vier jaar na de in artikel 92, 
lid 1, vastgestelde datum wordt het 
paspoort uitsluitend in elektronische vorm 
verstrekt.

Or. it

Amendement 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De autoriteit die het paspoort afgeeft, 
betrekt de relevante informatie rechtstreeks 
van de bevoegde instanties, tenzij dit 
vanwege nationale regels inzake 
bescherming van persoonsgegevens 
verboden is.

3. De autoriteit die het paspoort afgeeft, 
betrekt de relevante informatie rechtstreeks 
van de bevoegde instanties, tenzij dit 
vanwege nationale regels inzake 
bescherming van persoonsgegevens 
verboden is, en tenzij deze informatie 
alleen bij de ondernemer zelf kan worden 
opgevraagd. In deze gevallen dient de 
ondernemer de informatie aan de dienst te 
verstrekken om het openbare 
aanbestedingspaspoort te verkrijgen.



AM\908713NL.doc 23/153 PE492.860v01-00

NL

Or. en

Motivering

Een openbaar aanbestedingspaspoort zal leiden tot minder transactiekosten bij openbare 
aanbestedingsprocedures, maar er dient meer in te staan, dan alleen de informatie die door de 
diensten zelf kan worden opgevraagd. Deze dienen ook bij de ondernemer om informatie te 
vragen die elders niet kan worden opgevraagd.

Amendement 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het aanbestedingspaspoort staan 
de gegevens, zoals aangegeven in bijlage 
XIII, en een verklaring op erewoord dat 
de ondernemer de volgende handelingen 
niet heeft uitgevoerd noch zal uitvoeren:
(a) het onrechtmatig beïnvloeden van het 
besluitvormingsproces van de 
aanbestedende dienst of het verkrijgen 
van vertrouwelijke informatie waardoor 
zij onrechtmatige voordelen uit het 
aanbestedingsproces kunnen halen;
(b) het sluiten van overeenkomsten met 
andere gegadigden en inschrijvers om de 
concurrentie te verstoren;
(c) het opzettelijk verstrekken van 
misleidende informatie die een materiële 
invloed kan hebben op beslissingen inzake 
uitsluiting, selectie of gunning.
Het aanbestedingspaspoort dient door de 
ondernemer te worden getekend; hierdoor 
waarborgt hij de geldigheid van de 
informatie die in het 
aanbestedingspaspoort staat.

Or. en

Amendement 1103
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees aanbestedingspaspoort 
wordt door alle aanbestedende diensten 
erkend als bewijs van naleving van de 
gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan 
niet zonder motivering ter discussie 
worden gesteld. Een dergelijke motivering 
kan betrekking hebben op het feit dat het 
paspoort meer dan zes maanden eerder is 
afgegeven.

4. Het Europees aanbestedingspaspoort 
wordt door alle aanbestedende diensten 
erkend als bewijs van naleving van de 
gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan 
niet zonder motivering ter discussie 
worden gesteld. Een dergelijke motivering 
kan betrekking hebben op de specifieke 
aard van het individuele geval of op het 
feit dat het paspoort meer dan zes maanden 
eerder is afgegeven. In dergelijke gevallen 
heeft de aanbestedende dienst het recht 
om certificaten te eisen van een recentere 
datum of van andere aard.

Or. en

Amendement 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees aanbestedingspaspoort 
wordt door alle aanbestedende diensten 
erkend als bewijs van naleving van de 
gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan 
niet zonder motivering ter discussie 
worden gesteld. Een dergelijke motivering 
kan betrekking hebben op het feit dat het 
paspoort meer dan zes maanden eerder is 
afgegeven.

4. Het Europees aanbestedingspaspoort 
wordt door alle aanbestedende diensten 
erkend als bewijs van naleving van de 
gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan 
niet zonder motivering ter discussie 
worden gesteld. Een dergelijke motivering 
kan betrekking hebben op het feit dat het 
paspoort meer dan één jaar eerder is 
afgegeven.

Or. en

Motivering

Het openbare aanbestedingspaspoort dient te worden afgegeven voor één jaar. De economische 
informatie in het paspoort geeft de jaarrekening van de onderneming weer en voorkomt dat de 
informatie iedere zes maanden moet worden herhaald. Met betrekking tot de geldigheid van de 
informatie in het paspoort, d.w.z. met betrekking tot de schulden binnen de openbare sector, 
dient de ondernemer een verklaring op erewoord in te dienen overeenkomstig artikel 22, lid c, 
waarin staat dat hij geen misleidende informatie met opzet heeft verstrekt en zal verstrekken.
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Amendement 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees aanbestedingspaspoort 
wordt door alle aanbestedende diensten 
erkend als bewijs van naleving van de 
gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan 
niet zonder motivering ter discussie 
worden gesteld. Een dergelijke motivering 
kan betrekking hebben op het feit dat het 
paspoort meer dan zes maanden eerder is 
afgegeven.

4. Het Europees aanbestedingspaspoort 
wordt door alle aanbestedende diensten 
erkend als bewijs van naleving van de 
gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan 
niet zonder motivering ter discussie 
worden gesteld. Een dergelijke motivering 
kan betrekking hebben op het feit dat het 
paspoort meer dan één jaar eerder is 
afgegeven.

Or. en

Amendement 1106
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Inschrijvers mogen worden 
uitgesloten van het Europees 
aanbestedingspaspoort vanwege het niet 
betalen van sociale premies, of wanneer 
de ondernemer is veroordeeld door een 
hoogste rechtsorgaan voor een misdrijf 
dat betrekking heeft op zijn professioneel 
gedrag, of zich schuldig heeft gemaakt 
aan ernstige beroepsmatige fouten.

Or. en

Amendement 1107
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bewijs van de economische en 2. Het bewijs van de economische en 
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financiële draagkracht van een ondernemer 
kan in het algemeen worden geleverd door 
een of meer van de in bijlage XIV, deel 1, 
bedoelde referenties.

financiële draagkracht, alsmede van 
naleving van de voorschriften en normen 
op het gebied van dierenwelzijn van een 
ondernemer kan in het algemeen worden 
geleverd door een of meer van de in bijlage 
XIV, deel 1, bedoelde referenties.

Or. en

Amendement 1108
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een aanbestedende dienst verzoekt 
de inschrijvers of gegadigden om een 
bewijs te leveren waaruit blijkt dat zij bij 
het opstellen van hun inschrijving 
rekening hebben gehouden met de 
verplichtingen ten aanzien van de 
bepalingen inzake arbeidsbescherming en 
de arbeidsomstandigheden die gelden op 
de plaats waar de werken moeten worden 
uitgevoerd of de dienst moet worden 
verleend.

Or. en

Motivering

Gelijk aan de bepalingen van artikel 27, lid 2, van de recente algemene aanbestedingsrichtlijn 
(2004/18/EG). Er is geen reden om deze verhelderende bepaling te schrappen.

Amendement 1109
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwaliteitsnormen en normen inzake 
milieubeheer

Kwaliteitsnormen en normen inzake het
beheer van sociale en ecologische 
kwesties en dierenwelzijn

Or. en
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Amendement 1110
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
bepaalde kwaliteitsnormen, met inbegrip 
van normen inzake toegankelijkheid voor 
gehandicapte personen, verwijzen zij naar 
regelingen voor kwaliteitsbewaking op 
basis van de desbetreffende Europese 
normenreeks die gecertificeerd zijn door 
instanties overeenkomstig de Europese 
normenreeks voor certificering. Zij 
erkennen gelijkwaardige verklaringen van 
in andere lidstaten gevestigde instellingen. 
Zij aanvaarden eveneens andere bewijzen 
van gelijkwaardige maatregelen inzake 
kwaliteitsbewaking van ondernemers die 
niet voor dergelijke verklaringen in 
aanmerking komen of die deze 
verklaringen niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen.

1. Ingeval aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
bepaalde kwaliteitsnormen, met inbegrip 
van normen inzake toegankelijkheid voor 
gehandicapte personen, en voorschriften 
op het gebied van sociale en 
solidariteitseconomie en ethische handel, 
verwijzen zij naar regelingen voor 
kwaliteitsbewaking op basis van de 
desbetreffende Europese normenreeks die 
gecertificeerd zijn door instanties 
overeenkomstig de Europese normenreeks 
voor certificering. Zij erkennen 
gelijkwaardige verklaringen van in andere 
lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden eveneens andere bewijzen van 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
kwaliteitsbewaking van ondernemers die 
niet voor dergelijke verklaringen in 
aanmerking komen of die deze 
verklaringen niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen.

Or. en

Amendement 1111
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 

1. Ingeval aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
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bepaalde kwaliteitsnormen, met inbegrip 
van normen inzake toegankelijkheid voor 
gehandicapte personen, verwijzen zij naar 
regelingen voor kwaliteitsbewaking op 
basis van de desbetreffende Europese 
normenreeks die gecertificeerd zijn door 
instanties overeenkomstig de Europese 
normenreeks voor certificering. Zij 
erkennen gelijkwaardige verklaringen van 
in andere lidstaten gevestigde instellingen. 
Zij aanvaarden eveneens andere bewijzen 
van gelijkwaardige maatregelen inzake 
kwaliteitsbewaking van ondernemers die 
niet voor dergelijke verklaringen in 
aanmerking komen of die deze 
verklaringen niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen.

bepaalde kwaliteitsnormen, met inbegrip 
van normen inzake toegankelijkheid voor 
gehandicapte personen, en voorschriften 
op het gebied van sociale en 
solidariteitseconomie en ethische handel, 
verwijzen zij naar regelingen voor 
kwaliteitsbewaking op basis van de 
desbetreffende Europese normenreeks die 
gecertificeerd zijn door instanties 
overeenkomstig de Europese normenreeks 
voor certificering, of naar door 
verschillende belanghebbenden 
gecontroleerde programma's ter 
waarborging van organisaties. Zij 
erkennen gelijkwaardige verklaringen van 
in andere lidstaten gevestigde instellingen. 
Zij aanvaarden eveneens andere bewijzen 
van gelijkwaardige maatregelen inzake 
kwaliteitsbewaking van ondernemers die 
niet voor dergelijke verklaringen in 
aanmerking komen of die deze 
verklaringen niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen.

Or. en

Motivering

Het is volledig legitiem als een aanbestedende dienst aan potentiële inschrijvers vraagt hoe zij 
van plan zijn de door hem opgestelde doelstellingen van de opdracht te verwezenlijken. Zoals al 
is erkend door de Commissie in haar mededeling inzake "de rol van Fair Trade en niet-
gouvernementele handelsgerelateerde programma's om duurzaamheid te waarborgen" 
(COM(2009)0215) zijn commerciële, door verschillende belanghebbenden gecontroleerde, 
programma's om organisaties te waarborgen robuust genoeg en een nuttig instrument voor 
aanbestedende diensten.

Amendement 1112
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
bepaalde regelingen of normen inzake 
milieubeheer, verwijzen zij naar het 

2. Wanneer aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
bepaalde regelingen of normen inzake 
milieubeheer, verwijzen zij naar het 
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communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) of enig ander 
milieubeheersysteem als erkend 
overeenkomstig artikel 45 van Verordening 
(EG) nr. 1221/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad of andere normen 
inzake milieubeheer op basis van de 
toepasselijke Europese of internationale 
normen die door geaccrediteerde instanties 
zijn gecertificeerd. Zij erkennen 
gelijkwaardige verklaringen van in andere 
lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden eveneens andere bewijzen van 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
milieubeheer van ondernemers die niet 
voor dergelijke certificaten in aanmerking 
komen of deze niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen.

communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) of enig ander 
milieubeheersysteem als erkend 
overeenkomstig artikel 45 van Verordening 
(EG) nr. 1221/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad of andere normen 
inzake milieubeheer op basis van de 
toepasselijke Europese of internationale 
normen die door geaccrediteerde instanties 
zijn gecertificeerd. Zij erkennen 
gelijkwaardige verklaringen van in andere 
lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden eveneens andere bewijzen van 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
milieubeheer van ondernemers die niet 
voor dergelijke certificaten in aanmerking 
komen of deze niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen. Ten einde de 
inschrijvers niet te discrimineren die tijd 
en geld investeren in certificaten of 
testverslagen, dienen de kosten voor het 
aantonen van gelijkwaardigheid voor 
rekening te komen van de inschrijver die 
gelijkwaardigheid voor zich opeist.

Or. en

Amendement 1113
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
bepaalde regelingen of normen inzake 
milieubeheer, verwijzen zij naar het 
communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) of enig ander 
milieubeheersysteem als erkend 
overeenkomstig artikel 45 van Verordening 
(EG) nr. 1221/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad of andere normen 
inzake milieubeheer op basis van de 
toepasselijke Europese of internationale 

2. Wanneer aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
bepaalde regelingen of normen inzake 
milieubeheer, verwijzen zij naar het 
communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) of enig ander 
milieubeheersysteem als erkend 
overeenkomstig artikel 45 van Verordening 
(EG) nr. 1221/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad41 of andere normen 
inzake milieubeheer op basis van de 
toepasselijke Europese of internationale 
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normen die door geaccrediteerde instanties 
zijn gecertificeerd. Zij erkennen 
gelijkwaardige verklaringen van in andere 
lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden eveneens andere bewijzen van 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
milieubeheer van ondernemers die niet 
voor dergelijke certificaten in aanmerking 
komen of deze niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen.

normen die door geaccrediteerde instanties 
zijn gecertificeerd. Zij erkennen 
gelijkwaardige verklaringen van in andere 
lidstaten gevestigde instellingen. Voor 
diensten mogen dit ecolabelcertificaten 
zijn, waarin ook criteria voor 
milieubeheer zijn opgenomen. Zij 
aanvaarden eveneens andere bewijzen van 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
milieubeheer van ondernemers die niet 
voor dergelijke certificaten in aanmerking 
komen of deze niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen.

Or. en

Amendement 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring of overeenkomstig bewijsstuk 
dat de ondernemer voldoet aan bepaalde 
beheerregelingen of normen inzake de 
arbeidsomstandigheden binnen de 
toeleveringsketen die verband houden met 
de verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) die in bijlage XI 
worden genoemd, verwijzen zij naar 
deelname aan door verschillende 
belanghebbenden opgerichte initiatieven 
waarin ondernemingen, vakbonden en/of 
relevante niet-gouvernementele 
organisaties vertegenwoordigd zijn. Deze 
door verschillende belanghebbenden 
opgerichte initiatieven dienen een systeem 
te hebben om leden op onafhankelijke 
wijze te kunnen controleren, zodat aan de 
bepalingen van bijlage XI kan worden 
voldaan.

Or. en
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Amendement 1115
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen andere lidstaten 
overeenkomstig artikel 88 desgevraagd alle 
informatie ter beschikking die betrekking 
heeft op documenten die worden 
overgelegd als bewijs van de naleving van 
de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bedoelde kwaliteits- en milieunormen.

3. De lidstaten stellen andere lidstaten 
overeenkomstig artikel 88 desgevraagd alle 
informatie ter beschikking die betrekking 
heeft op documenten die worden 
overgelegd als bewijs van de naleving van 
de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bedoelde kwaliteits-, sociale en 
milieunormen.

Or. en

Amendement 1116
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen andere lidstaten 
overeenkomstig artikel 88 desgevraagd alle 
informatie ter beschikking die betrekking 
heeft op documenten die worden 
overgelegd als bewijs van de naleving van 
de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bedoelde kwaliteits- en milieunormen.

3. De lidstaten stellen andere lidstaten 
overeenkomstig artikel 88 desgevraagd alle 
informatie ter beschikking die betrekking 
heeft op documenten die worden 
overgelegd als bewijs van de naleving van 
de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bedoelde kwaliteits-, sociale, milieu- en 
dierenwelzijnsnormen.

Or. en

Amendement 1117
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het geval van opdrachten voor 
werken, diensten en plaatsings- en 

Schrappen
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installatiewerkzaamheden in het kader 
van een opdracht voor diensten kunnen 
aanbestedende diensten eisen dat 
bepaalde kritieke taken rechtstreeks door 
de inschrijver zelf worden verricht, of 
wanneer een inschrijving door een 
combinatie van ondernemers als bedoeld 
in artikel 16 is ingediend, door een 
deelnemer aan de combinatie.

Or. it

Amendement 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij verstrekken de Commissie en de andere 
lidstaten het adres van de 
certificeringsinstelling of de instantie die 
belast is met de officiële lijsten, waarnaar 
aanvragen dienen te worden verzonden.

Op hun verzoek verstrekken zij aan de 
Commissie en de andere lidstaten het adres 
van de certificeringsinstelling of de 
instantie die belast is met de officiële lijst.

Or. en

Amendement 1119
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de lijst van 
ondernemers die op grond van artikel 55, 
leden 1, 2 en 3 zijn uitgesloten van 
deelname aan overheidsopdrachten, 
online wordt gepubliceerd en regelmatig 
bijgewerkt.

Or. en

Amendement 1120
Marc Tarabella
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 - lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De aanbestedende dienst kan de 
kwalitatieve selectie uitvoeren aan de 
hand van een systeem voor de waardering 
en rangschikking van gegadigden, die in 
de uiteindelijke classificatie van 
inschrijvingen kunnen worden 
opgenomen.

Or. fr

Amendement 1121
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 64 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij niet-openbare procedures, 
mededingingsprocedures van gunning door 
onderhandelingen, concurrentiegerichte 
dialogen en innovatiepartnerschappen
kunnen de aanbestedende diensten het 
aantal aan de selectiecriteria 
beantwoordende gegadigden die zij tot 
indiening van een inschrijving of tot een 
dialoog zullen uitnodigen, beperken op 
voorwaarde dat er een voldoende aantal 
gekwalificeerde gegadigden is.

1. Bij niet-openbare procedures, 
mededingingsprocedures van gunning door 
onderhandelingen kunnen de 
aanbestedende diensten het aantal aan de 
selectiecriteria beantwoordende 
gegadigden die zij tot indiening van een 
inschrijving of tot een dialoog zullen 
uitnodigen, beperken op voorwaarde dat er 
een voldoende aantal gekwalificeerde 
gegadigden is.

Or. fr

Amendement 1122
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 64 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij niet-openbare procedures bedraagt 
het minimumaantal gegadigden vijf. Bij 
mededingingsprocedures van gunning door 
onderhandelingen, concurrentiegerichte 

1. Bij niet-openbare procedures bedraagt 
het minimumaantal gegadigden vijf. Bij 
mededingingsprocedures van gunning door 
onderhandelingen is het minimumaantal 
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dialogen en innovatiepartnerschappen is 
het minimumaantal drie. Het aantal 
uitgenodigde gegadigden moet in elk geval 
toereikend zijn om daadwerkelijke 
mededinging te waarborgen.

drie. Het aantal uitgenodigde gegadigden 
moet in elk geval toereikend zijn om 
daadwerkelijke mededinging te 
waarborgen.

Or. fr

Amendement 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn
de criteria op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen:

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten is het 
criterium op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen de 
economisch meest voordelige inschrijving.

Or. fr

Amendement 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn 
de criteria op basis waarvan
aanbestedende diensten een opdracht 
gunnen:

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten 
gunnen de aanbestedende diensten een 
opdracht aan de inschrijver die de 
economisch meest voordelige inschrijving 
heeft ingediend.

Or. de

Motivering

Het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving is in de praktijk het 
overkoepelende begrip geworden waaronder alle kwalitatieve, milieu- en sociale criteria, alsook 
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de prijs en de kosten kunnen vallen.

Amendement 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn
de criteria op basis waarvan
aanbestedende diensten een opdracht 
gunnen:

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten
gunnen de aanbestedende diensten een 
opdracht op basis van het criterium van de 
economisch meest voordelige en meest 
duurzame inschrijving.

Or. de

Amendement 1126
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn 
de criteria op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen:

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten is het 
criterium op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen dat van de 
economisch meest voordelige inschrijving. 
Indien de overheidsopdracht betrekking 
heeft op de levering van goederen, met 
name standaardgoederen, kunnen de 
aanbestedende diensten de opdracht 
gunnen op basis van het criterium van de 
laagste kostprijs.

Or. fr

Amendement 1127
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn 
de criteria op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen:

1. Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn 
de criteria op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen gebaseerd 
op meerdere criteria die de economisch 
meest voordelige inschrijving bepalen.

Or. fr

Amendement 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de economisch meest voordelige 
inschrijving;

Schrappen

Or. fr

Amendement 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de economisch meest voordelige 
inschrijving;

Schrappen

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 66, lid 1, van dezelfde auteur. Het 
criterium van de economisch meest voordelige inschrijving is het overkoepelende begrip 
waaronder alle kwalitatieve, milieu- en sociale criteria, alsook de prijs en de kosten kunnen 
vallen.



AM\908713NL.doc 37/153 PE492.860v01-00

NL

Amendement 1130
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de economisch meest voordelige 
inschrijving;

Schrappen

Or. fr

Amendement 1131
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de economisch meest voordelige 
inschrijving;

Schrappen

Or. fr

Amendement 1132
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de economisch meest voordelige 
inschrijving;

(a) de op economisch, sociaal en 
milieugebied meest voordelige 
inschrijving;

Or. en

Amendement 1133
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de economisch meest voordelige 
inschrijving;

(a) de op economisch, sociaal en 
milieugebied meest voordelige 
inschrijving;

Or. en

Amendement 1134
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. en

Amendement 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. fr

Amendement 1136
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. de
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Amendement 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 66, lid 1, van dezelfde auteur. Het 
criterium van de economisch meest voordelige inschrijving is het overkoepelende begrip 
waaronder alle kwalitatieve, milieu- en sociale criteria, alsook de prijs en de kosten kunnen 
vallen.

Amendement 1138
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. fr

Amendement 1139
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. de

Amendement 1140
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter b)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. fr

Amendement 1141
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. nl

Amendement 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. (b) de laagste prijs.

Or. en

Amendement 1143
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. (b) de laagste prijs, indien vanuit een 
objectief standpunt geen andere 
gunningscriteria beschikbaar zijn, met 
name geldend voor gestandaardiseerde 
producten die wat betreft samenstelling en 
eigenschappen niet wezenlijk van elkaar 
verschillen.

Or. en
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Motivering

De economisch meest voordelige inschrijving moet in de meeste gevallen het doorslaggevende 
gunningscriterium zijn, maar het criterium voor de laagste prijs dient voor gestandaardiseerde 
producten gehandhaafd te blijven.

Amendement 1144
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de laagste kostprijs. b) de laagste prijs.

Or. da

Amendement 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 67 bepaalde voorwaarden.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 

Schrappen
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van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 67 bepaalde voorwaarden.

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 66, lid 1, van dezelfde auteur. Het 
criterium van de economisch meest voordelige inschrijving is het overkoepelende begrip 
waaronder alle kwalitatieve, milieu- en sociale criteria, alsook de prijs en de kosten kunnen 
vallen.

Amendement 1147
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 67 bepaalde voorwaarden.

Schrappen

Or. en

Amendement 1148
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 67 bepaalde voorwaarden.

Schrappen

Or. en

Amendement 1149
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 67 bepaalde voorwaarden.

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van kosteneffectiviteit, zoals een 
beoordeling van de levenscycluskosten, 
onder de in artikel 67 bepaalde 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 67 bepaalde voorwaarden.

De kosten worden beoordeeld op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 67 bepaalde voorwaarden.

Or. de

Amendement 1151
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs andere criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
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de betrokken opdracht, zoals: betrokken opdracht, zoals:

Or. da

Amendement 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

2. De in lid 1 bedoelde economisch meest 
voordelige inschrijving wordt uit het 
oogpunt van de aanbestedende dienst 
vastgesteld op basis van criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht. Deze criteria kunnen
naast de prijs of kosten andere criteria 
omvatten die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht.

De kosten zullen worden beoordeeld op 
basis van kosteneffectiviteit, zoals een 
beoordeling van de levenscycluskosten, 
onder de in artikel 67 bepaalde 
voorwaarden.
Voor producten en diensten die in grote 
mate gestandaardiseerd zijn, is de prijs het 
doorslaggevende aanbestedingscriterium.
De andere criteria zijn onder andere:

Or. fr

Amendement 1153
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 

2. De in lid 1 bedoelde economisch meest 
voordelige inschrijving wordt uit het 
oogpunt van de aanbestedende dienst 
vastgesteld op basis van criteria die 
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van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht. Deze criteria omvatten 
naast de in lid 1, onder b), bedoelde prijs of 
kosten andere criteria die verband houden 
met het voorwerp van de betrokken 
opdracht, zoals:

Or. en

Amendement 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

2. De economisch meest voordelige 
inschrijving wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten de prijs of de kosten en 
andere milieu- en sociale criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht, zoals:

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 66, lid 1, van dezelfde auteur. Het 
criterium van de economisch meest voordelige inschrijving is het overkoepelende begrip 
waaronder alle kwalitatieve, milieu- en sociale criteria, alsook de prijs en de kosten kunnen 
vallen.

Amendement 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
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van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht en 
waar mogelijk op basis van de 
monetarisering van de levenscyclus zoals 
vastgelegd in artikel 2, punt 22. Deze 
criteria kunnen naast de in lid 1, onder b), 
bedoelde prijs of kosten andere criteria 
omvatten die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht, 
zoals:

Or. en

Amendement 1156
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten andere criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht, zoals:

Or. de

Amendement 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de prijs andere 
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b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht, 
zoals:

Or. en

Amendement 1158
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

2. De in lid 1, onder a), bedoelde op 
economisch, sociaal en milieugebied
meest voordelige inschrijving wordt uit het 
oogpunt van de aanbestedende dienst 
vastgesteld op basis van criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht. Deze criteria omvatten 
naast de in lid 1, onder b), bedoelde prijs of 
kosten andere criteria die verband houden 
met het voorwerp van de betrokken 
opdracht, zoals:

Or. en

Amendement 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

2. De in lid 1 bedoelde economisch meest 
voordelige inschrijving wordt uit het 
oogpunt van de aanbestedende dienst 
vastgesteld op basis van criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht. Deze criteria omvatten 
naast de prijs of kosten andere criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht.

De kosten zullen worden beoordeeld op 
basis van kosteneffectiviteit, zoals een 
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beoordeling van de levenscycluskosten, 
onder de in artikel 67 bepaalde 
voorwaarden. Voor producten en diensten 
die in grote mate gestandaardiseerd zijn, 
is de prijs het doorslaggevende 
aanbestedingscriterium. De andere 
criteria zijn onder andere:

Or. fr

Amendement 1160
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

2. De in lid 1, onder a), bedoelde op 
economisch, sociaal en milieugebied
meest voordelige inschrijving wordt uit het 
oogpunt van de aanbestedende dienst 
vastgesteld op basis van criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht. Deze criteria omvatten 
naast de in lid 1, onder b), bedoelde prijs of 
kosten andere criteria die verband houden 
met het voorwerp of de productie van het
voorwerp van de betrokken opdracht, 
zoals:

Or. en

Amendement 1161
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 

2. De in lid 1, onder a), bedoelde
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria kunnen naast de in lid 1, onder b), 
bedoelde prijs of kosten andere criteria 
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die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

omvatten die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht, 
zoals:

Or. nl

Amendement 1162
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de in lid 1, onder 
b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de prijs andere 
criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht, 
zoals:

Or. en

Amendement 1163
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) waardige arbeidsomstandigheden, 
gezondheid en veiligheid op de werkplek, 
naleving van collectieve overeenkomsten;

Or. it

Amendement 1164
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, milieu-, 
sociale en innovatieve kenmerken;

Or. en

Amendement 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, innovatief 
karakter en milieukenmerken, waaronder, 
indien van toepassing, kosteneffectiviteit 
van aanbesteding op korte afstand;

Or. en

Amendement 1166
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken, innovatief karakter en 
korte kringlopen;

Or. de

Motivering

De invoering van dit bijkomende criterium kan bij bepaalde soorten producten en diensten een 
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extra meerwaarde opleveren voor de aanbestedende diensten. Deze meerwaarde is gelegen in 
het feit dat goederen en diensten door korte kringlopen in de regel vlugger geleverd kunnen 
worden en dat sneller en flexibeler kan worden ingespeeld op de behoeften van de 
aanbestedende diensten. Tegelijkertijd kunnen de milieuprestaties duurzaam worden verbeterd 
(kortere vervoerswegen en opslagtijden, minder emissies).

Amendement 1167
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische 
waarde, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, 
geschiktheid van het ontwerp voor alle 
gebruikers, milieukenmerken en 
innovatief karakter;

(a) prestatie, waaronder niveaus van 
milieu- en klimaatprestaties en prestatie in 
de zin van sociale effecten;

Or. en

Amendement 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kosten en kwaliteit van de 
levenscyclus, waaronder technische 
waarde, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid 
van het ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

Or. en

Amendement 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatieve aspecten, 
dienst na verkoop en technische 
ondersteuning, leveringsvoorwaarden 
(leveringsdatum, leveringsproces en 
leveringsperiode of voltooiingstermijn);

Or. en

Motivering

Afgezien van de prijs of de kosten – is de lijst criteria die in aanmerking mogen worden 
genomen, niet uitputtend maar staat deze open voor toevoegingen en dit dient duidelijk te zijn in 
de bewoording van het artikel.

Amendement 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, milieu- en 
sociale kenmerken en innovatief karakter;

Or. en

Amendement 1171
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers en
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milieukenmerken en innovatief karakter; milieukenmerken;

Or. nl

Amendement 1172
Ian Hudghton

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter, 
en indien gerechtvaardigd op basis van 
overheidsbeleid gericht op het bevorderen 
van duurzame economische groei of 
sociaal-economische effecten;

Or. en

Motivering

Indien gerechtvaardigd op basis van overheidsbeleid gericht op het bevorderen van duurzame 
economische groei, dienen aanbestedende diensten criteria te kunnen toevoegen die betrekking 
hebben op de sociaal-economische effecten, opdat beter kan worden vastgesteld welke 
inschrijving over het geheel gezien de beste prijs-kwaliteitsverhouding biedt om het vereiste te 
leveren. Als aanvulling op de bestaande bepalingen van het wetgevingsvoorstel zal dit 
amendement niet leiden tot een overwegend voordeel voor plaatselijke inschrijvers, noch zal het 
discrimineren jegens anderen.

Amendement 1173
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken innovatief karakter, en 
indien gerechtvaardigd op basis van 
overheidsbeleid gericht op het bevorderen 
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van duurzame economische groei of 
sociaal-economische effecten;

Or. en

Amendement 1174
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter, 
ondersteuning voor plaatselijke 
opleidingen, plaatselijke klantenservice, 
overwegingen gericht op sociale cohesie 
en eerlijke handel, alsmede inspanning 
om doelgroepen aan te nemen, zoals 
langdurige werklozen, jongeren en 
gehandicapten, om de opdracht te 
voltooien.

Or. en

Amendement 1175
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) criteria betreffende het 
levenscyclusproces;

Or. en

Motivering

Beoogd wordt de aanbestedende diensten meer ruimte te geven om sociale en 
milieuoverwegingen in de gunningscriteria op te nemen.
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Amendement 1176
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) kosten gedurende de levenscyclus 
overeenkomstig artikel 67

Or. en

Motivering

De kosten gedurende de levenscyclus dienen een van de mogelijkheden te zijn om de economisch 
meest voordelige inschrijving te bepalen, in plaats van een alternatief daarvoor.

Amendement 1177
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) innovatieve kenmerken inclusief de 
best beschikbare technieken

Or. nl

Amendement 1178
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) criteria betreffende een sociaal 
duurzaam productieproces, waartoe de 
tewerkstelling van achtergestelde 
personen of leden van kwetsbare groepen 
kan behoren;

Or. en
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Motivering

Beoogd wordt de aanbestedende diensten meer ruimte te geven om sociale en 
milieuoverwegingen in de gunningscriteria op te nemen.

Amendement 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van werken, kunnen de 
organisatie, de kwalificatie en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel in aanmerking 
worden genomen, met als gevolg dat dit 
personeel na de gunning van de opdracht 
alleen kan worden vervangen met 
instemming van de aanbestedende dienst, 
die moet nagaan of met deze 
vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

Schrappen

Or. de

Motivering

De bepaling dat het personeel van de ondernemer na de gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de aanbestedende dienst, die moet nagaan of met deze 
vervangingen een evenwaardige organisatie en kwaliteit wordt verzekerd, zou hoge 
bureaucratische lasten met zich brengen en mogelijk tot problemen op het gebied van het 
arbeidsrecht kunnen leiden, met name voor het mkb. Bovendien zou deze bepaling indruisen 
tegen de onderscheiding van kwalitatieve selectie- en gunningscriteria.

Amendement 1180
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van werken, kunnen de 

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op 
werken en in het bijzonder het ontwerpen 
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organisatie, de kwalificaties en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel in aanmerking worden 
genomen, met als gevolg dat dit personeel 
na de gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

van werken, kunnen de organisatie, de 
kwalificaties en de ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken 
personeel in aanmerking worden genomen, 
met als gevolg dat dit personeel na de 
gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

Or. en

Motivering

Dit zou van de aanbestedende dienst moeten afhangen. Voor bijvoorbeeld de restauratie van 
oude gebouwen zijn deze criteria net zo belangrijk als in het geval van het ontwerpen van 
werken.

Amendement 1181
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van werken, kunnen de 
organisatie, de kwalificaties en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel in aanmerking 
worden genomen, met als gevolg dat dit 
personeel na de gunning van de opdracht 
alleen kan worden vervangen met 
instemming van de aanbestedende dienst, 
die moet nagaan of met deze 
vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

(b) kenmerken van de levenscyclus;
(b bis) de organisatie, de kwalificaties en 
de ervaring van het bij de uitvoering van de 
desbetreffende opdracht betrokken 
personeel;
(b ter) de veiligheid of de afmetingen, met 
inbegrip van de procedures voor 
kwaliteitsborging, terminologie, symbolen, 
tests en testmethodes, verpakking, 
markering en etikettering, en 
gebruiksaanwijzingen;

(b quater) de voorschriften ten aanzien 
van ontwerp 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 
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voltooide werken en de materialen of 
onderdelen die daarvoor gebruikt worden;

Or. en

Amendement 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het
ontwerpen van werken, kunnen de 
organisatie, de kwalificaties en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel in aanmerking worden 
genomen, met als gevolg dat dit personeel 
na de gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

(b) ingeval de kwaliteit van het personeel 
van essentieel belang is voor het uitvoeren 
van de opdracht, kunnen de organisatie, de 
kwalificaties en de ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken 
personeel in aanmerking worden genomen, 
met als gevolg dat dit personeel na de 
gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

Or. en

Motivering

Het criterium betreffende de kwalificaties en ervaring van het personeel dient alleen in 
aanmerking te worden genomen bij diensten van bijvoorbeeld intellectuele aard, waarbij de 
kwalificaties en ervaring van een bepaalde persoon van essentieel belang zijn voor het leveren 
van diensten van hoge kwaliteit. Als het echter voor alle soorten diensten bedoeld is, dient er 
tenminste duidelijk te worden gemaakt, dat het criterium alleen mag worden toegepast als de 
kwalificaties en ervaring van het personeel van essentieel belang zijn om ervoor te zorgen dat 
een bepaalde dienst van hoge kwaliteit is.

Amendement 1183
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van werken, kunnen de 

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van werken, kunnen de 
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organisatie, de kwalificaties en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel in aanmerking worden 
genomen, met als gevolg dat dit personeel 
na de gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

organisatie, de kwalificaties en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel alsmede de 
capaciteiten, vaardigheden en het 
professionele optreden van de 
onderaannemers in aanmerking worden 
genomen, met als gevolg dat dit personeel 
na de gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen en erop volgende 
onderaanneming alleen kan worden 
toegestaan met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen of erop volgende 
onderaanneming een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht om aanbestedende diensten meer reikwijdte te geven zodat 
onderaanneming in aanmerking kan worden genomen.

Amendement 1184
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van werken, kunnen de 
organisatie, de kwalificaties en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel in aanmerking worden 
genomen, met als gevolg dat dit personeel 
na de gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van werken, kunnen de 
kwalificaties en de ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken 
personeel in aanmerking worden genomen, 
met als gevolg dat dit personeel na de 
gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen evenwaardige 
kwalificaties en ervaring wordt verzekerd;

Or. en

Amendement 1185
Catherine Stihler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) criteria betreffende een sociaal 
duurzaam productieproces, waartoe de 
tewerkstelling van achtergestelde 
personen of leden van kwetsbare groepen 
kan behoren;

Or. en

Amendement 1186
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het specifieke proces van productie of 
levering van de gevraagde werken, 
goederen of diensten of in elk ander 
stadium van de levenscyclus, als bedoeld 
in artikel 2, punt 22, voorzover deze 
criteria nader bepaald zijn 
overeenkomstig lid 4 en betrekking 
hebben op factoren die rechtstreeks 
verband houden met deze processen en 
het specifieke proces van productie of 
verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten kenmerken.

Schrappen

Or. de

Motivering

Volgens het voorstel moet de toepassing van niet aanbestedingsgerelateerde criteria bij de 
gunning nauw verband houden met het voorwerp van de opdracht. De bepaling dat bij de 
selectie van de economisch meest voordelige inschrijving rekening dient te worden gehouden 
met productieprocessen is hiermee niet verenigbaar.

Amendement 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het specifieke proces van productie of 
levering van de gevraagde werken, 
goederen of diensten of in elk ander 
stadium van de levenscyclus, als bedoeld 
in artikel 2, punt 22, voorzover deze 
criteria nader bepaald zijn 
overeenkomstig lid 4 en betrekking 
hebben op factoren die rechtstreeks 
verband houden met deze processen en 
kenmerkend zijn voor het specifieke 
proces van productie of de verrichting van 
de gevraagde werken, leveringen of 
diensten.

Schrappen

Or. en

Amendement 1188
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het specifieke proces van productie of 
levering van de gevraagde werken, 
goederen of diensten of in elk ander 
stadium van de levenscyclus, als bedoeld 
in artikel 2, punt 22, voorzover deze 
criteria nader bepaald zijn 
overeenkomstig lid 4 en betrekking 
hebben op factoren die rechtstreeks 
verband houden met deze processen en 
kenmerkend zijn voor het specifieke 
proces van productie of de verrichting van 
de gevraagde werken, leveringen of 
diensten.

Schrappen

Or. en

Amendement 1189
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het specifieke proces van productie of 
levering van de gevraagde werken, 
goederen of diensten of in elk ander 
stadium van de levenscyclus, zoals bedoeld 
in artikel 2, punt 22, voorzover deze 
criteria nader omschreven zijn
overeenkomstig lid 4 en betrekking 
hebben op factoren die rechtstreeks 
verband houden met deze processen en 
kenmerkend zijn voor het specifieke 
proces van productie of de verrichting van 
de gevraagde werken, leveringen of 
diensten.

(d) het specifieke proces van productie of 
levering van de gevraagde werken, 
goederen of diensten of in elk ander 
stadium van de levenscyclus, zoals bedoeld 
in artikel 2, punt 22, omschreven 
overeenkomstig lid 4.

Or. en

Motivering

Uiterst ingewikkelde bewoording - overbodig

Amendement 1190
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot deze criteria mogen criteria behoren 
die betrekking hebben op het personeel 
dat direct deelneemt aan het 
productieproces, zoals fatsoenlijke 
voorwaarden, waaronder salaris, sociale 
bescherming, bescherming van de 
gezondheid en veiligheid, gelijke 
mogelijkheden en gendergelijkheid voor 
het aan de productie toegewezen 
personeel, werkgelegenheid voor 
achtergestelde personen en 
opleidingsmogelijkheden voor 
werknemers die bij het productieproces 
betrokken zijn.

Or. en
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Amendement 1191
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) De aanbestedende dienst mag ook 
de nodige prijsfactor toevoegen aan het 
criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving door een vaste 
prijs of vaste kosten in te stellen waardoor 
ondernemers elkaar uitsluitend op basis 
van zuivere kwaliteitscriteria kunnen 
beconcurreren.

Or. en

Amendement 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) sociale criteria zoals het 
eerbiedigen van fatsoenlijke 
werkomstandigheden, gezondheids- en 
veiligheidswetgeving, collectieve 
onderhandelingen, gelijkheid van 
vrouwen en mannen (bv. gelijk loon, 
verenigbaarheid van werk en 
gezinsleven), sociale integratie, met 
inbegrip van werkgelegenheid voor 
mensen met een handicap, benadeelde of 
kwetsbare werknemers (zoals langdurig 
werklozen, Roma, migranten of jongeren 
en ouderen), toegang tot 
beroepsopleidingen op de werkvloer, 
participatie en raadpleging van 
gebruikers, betaalbaarheid en op 
mensenrechten en ethische beginselen 
gebaseerde handel;

Or. de
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Amendement 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de kenmerken die verband houden 
met de arbeidsvoorwaarden die slaan op 
het beschermen van de gezondheid van 
het personeel of het bevorderen van de 
sociale integratie van achtergestelde 
personen of personen met een handicap 
tussen de werknemers die de opdracht 
uitvoeren.

Or. es

Amendement 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) sociale criteria zoals evenwicht 
tussen de genders, sociale integratie, met 
inbegrip van de tewerkstellingskansen 
voor gehandicapte, achtergestelde of 
kwetsbare werknemers, toegang tot 
beroepsopleiding op de werkplek, 
raadpleging en deelname van de 
gebruikers, economische 
toegankelijkheid;

Or. it

Amendement 1195
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) sociale criteria.
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Or. da

Amendement 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
gunning van bepaalde soorten opdrachten 
wordt gebaseerd op de economisch meest 
voordelige aanbieding als bedoeld in lid 1, 
onder a), en lid 2.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
gunning van bepaalde soorten opdrachten 
wordt gebaseerd op de economisch meest 
voordelige aanbieding als bedoeld in lid 1, 
onder a), en lid 2.

Schrappen

Or. de

Amendement 1198
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
gunning van bepaalde soorten opdrachten 
wordt gebaseerd op de economisch meest 
voordelige inschrijving als bedoeld in lid 1, 
onder a), en lid 2.

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
gunning van bepaalde soorten opdrachten 
wordt gebaseerd op de op economisch, 
sociaal en milieugebied meest voordelige 
inschrijving als bedoeld in lid 1, onder a), 
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en lid 2.

Or. en

Amendement 1199
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
gunning van bepaalde soorten opdrachten 
wordt gebaseerd op de economisch meest 
voordelige aanbieding als bedoeld in lid 1, 
onder a), en lid 2.

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
gunning van bepaalde soorten opdrachten 
wordt gebaseerd op de op economisch, 
sociaal en milieugebied meest voordelige 
inschrijving als bedoeld in lid 1, onder a), 
en lid 2.

Or. en

Amendement 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. Zij zorgen ervoor dat 
daadwerkelijke mededinging mogelijk 
blijft en worden onderworpen aan 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd. 
Aanbestedende diensten controleren op 
basis van de door de inschrijvers 
verstrekte informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Artikel 66, lid 4, is misleidend en heeft geen bijzondere juridische zeggingskracht. De intentie 
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van deze twee zinnen van het Commissievoorstel is niet duidelijk, aangezien de inhoud ervan 
reeds door het algemene ontduikingsverbod en het transparantiebeginsel gedekt wordt. Omwille 
van vereenvoudiging en ter verhoging van de rechtszekerheid dient de bepaling derhalve te 
worden geschrapt.

Amendement 1201
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. Zij zorgen ervoor dat 
daadwerkelijke mededinging mogelijk 
blijft en worden onderworpen aan 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.
Aanbestedende diensten controleren op 
basis van de door de inschrijvers 
verstrekte informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen.

4. Gunningscriteria worden onderworpen 
aan voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

Or. en

Amendement 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. Zij zorgen ervoor dat 
daadwerkelijke mededinging mogelijk 
blijft en worden onderworpen aan 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd. 
Aanbestedende diensten controleren op 
basis van de door de inschrijvers verstrekte 
informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 

4. Gunningscriteria moeten in verband 
staan met het voorwerp (dat sluit 
onzichtbare kenmerken van producten of 
diensten niet uit, zoals 
levenscycluskenmerken zoals bepaald in 
punt 22 bis); ze zorgen ervoor dat 
daadwerkelijke en eerlijke mededinging 
mogelijk blijft en worden onderworpen aan 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd. 
Aanbestedende diensten controleren op 
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gunningscriteria voldoen. basis van de door de inschrijvers verstrekte 
informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen.

Or. de

Amendement 1203
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. Zij zorgen ervoor dat 
daadwerkelijke mededinging mogelijk 
blijft en worden onderworpen aan 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd. 
Aanbestedende diensten controleren op 
basis van de door de inschrijvers 
verstrekte informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen.

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. Gunningscriteria die 
worden gebruikt om vast te stellen welke 
inschrijving de beste 
kwaliteit/prijsverhouding heeft, dienen:
(a) verband te houden met het voorwerp 
van de opdracht;
(b) ervoor te zorgen dat daadwerkelijke 
mededinging mogelijk blijft; en
(c) dient gepaard te gaan van 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

Or. en

Amendement 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een opdracht voor intellectuele 
diensten wordt normaal gesproken 
gegund op basis van het criterium 
genoemd in alinea 1, onder a); het 
criterium van de laagste kostprijs kan om 
gegronde redenen uitsluitend worden 
gebruikt in het geval van niet-complexe 
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diensten met een repetitief karakter die 
geen multidisciplinaire vaardigheden 
vergen.

Or. it

Amendement 1205
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, de 
aanbestedingsdocumenten of, bij de 
concurrentiegerichte dialoog, in het 
beschrijvende document, het relatieve 
gewicht dat hij voor de bepaling van de 
economisch meest voordelige inschrijving 
aan elk van de gekozen criteria toekent.

5. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, de 
aanbestedingsdocumenten of, bij de 
concurrentiegerichte dialoog, in het 
beschrijvende document, het relatieve 
gewicht dat hij voor de bepaling van de op 
economisch, sociaal en milieugebied
meest voordelige inschrijving aan elk van 
de gekozen criteria toekent.

Or. en

Amendement 1206
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, de 
aanbestedingsdocumenten of, bij de 
concurrentiegerichte dialoog, in het 
beschrijvende document, het relatieve 
gewicht dat hij voor de bepaling van de 
economisch meest voordelige inschrijving 
aan elk van de gekozen criteria toekent.

5. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, de 
aanbestedingsdocumenten of, bij de 
concurrentiegerichte dialoog, in het 
beschrijvende document, het relatieve 
gewicht dat hij voor de bepaling van de op 
economisch, sociaal en milieugebied
meest voordelige inschrijving aan elk van 
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de gekozen criteria toekent.

Or. en

Amendement 1207
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, de 
aanbestedingsdocumenten of, bij de 
concurrentiegerichte dialoog, in het 
beschrijvende document, het relatieve 
gewicht dat hij voor de bepaling van de 
economisch meest voordelige inschrijving 
aan elk van de gekozen criteria toekent.

5. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, de 
aanbestedingsdocumenten of, bij de 
concurrentiegerichte dialoog, in het 
beschrijvende document, het relatieve 
gewicht dat hij voor de vaststelling van de 
inschrijving die de beste 
prijs/kwaliteitverhouding heeft, aan elk 
van de gebruikte criteria toekent.

Or. en

Amendement 1208
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Levenscycluskosten dekken voorzover 
relevant alle volgende kosten over de 
levenscyclus van een product, dienst of 
werk, als bedoeld in artikel 2, punt 22:

1. Levenscycluskosten dekken voorzover 
relevant een deel van of alle volgende 
kosten gedragen door de aanbestedende 
dienst of andere gebruikers over de 
levenscyclus van een product, dienst of 
werk, als bedoeld in artikel 2, punt 22: 

Or. en

Motivering

Levenscycluskosten dienen te beginnen bij het moment van aankoop en zich te beperken tot 
interne kosten. Externe kosten zijn moeilijk op waarde te schatten en tegelijkertijd mogen 
levenscycluskosten niet leiden tot nieuwe belemmeringen in het vrije verkeer van goederen en 
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diensten binnen de interne markt. Daarom dienen externe kosten niet te worden opgenomen in de 
levenscycluskosten.

Amendement 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
met betrekking tot de aankoop, zoals 
productiekosten, gebruik, zoals 
energieverbruik, onderhoudskosten, en 
einde van de levensduur, zoals kosten voor 
inzameling en hergebruik, en

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
met betrekking tot de aankoop,
gebruikskosten, zoals energieverbruik en 
het gebruik van andere hulpbronnen, 
onderhoudskosten, en einde van de 
levensduur, zoals kosten voor inzameling 
en hergebruik, en

Or. en

Motivering

Er moet worden opgemerkt dat levenscycluskosten speciale aandacht behoren te krijgen. Dit 
criterium behoort geen last te zijn voor het mkb, dat geconfronteerd kan worden met kosten en 
administratieve lasten bij het vaststellen van de levenscycluskosten van een product. Ook in de 
praktijk kan dit voor complicaties zorgen, aangezien er verschillende methodes toegestaan zijn 
om de kosten te bepalen.

Amendement 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten
met betrekking tot de aankoop, zoals
productiekosten, gebruik, zoals
energieverbruik, onderhoudskosten, en 
einde van de levensduur, zoals kosten voor 
inzameling en hergebruik, en

(a) interne kosten met betrekking tot het 
gebruik, zoals kosten voor onderhoud en 
efficiënt hulpbronnengebruik (waaronder 
efficiënt energieverbruik), kosten voor 
hergebruik en inzameling na het einde 
van de levensduur, en kosten voor sociale 
effecten, indien deze betrekking hebben 
op de uitvoering van de opdracht. Tot de 
interne kosten behoren ook overwegingen 
om efficiënt te ontwerpen, plannen en 
verwerken, zoals het gebruik van 
elektronische middelen.
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Or. en

Amendement 1211
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
met betrekking tot de aankoop, zoals 
productiekosten, gebruik, zoals 
energieverbruik, onderhoudskosten, en 
einde van de levensduur, zoals kosten voor 
inzameling en hergebruik, en

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
met betrekking tot de aankoop, zoals 
productiekosten, gebruik, zoals 
energieverbruik, onderhoudskosten, en 
einde van de levensduur, zoals kosten voor 
inzameling en hergebruik,

Or. en

Amendement 1212
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) interne kosten, met inbegrip van 
kosten met betrekking tot de aankoop,
zoals productiekosten, gebruik, zoals 
energieverbruik, onderhoudskosten, en 
einde van de levensduur, zoals kosten 
voor inzameling en hergebruik, en

(a) kosten met betrekking tot de aankoop,

Or. en

Amendement 1213
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) kosten voor het gebruik, zoals 
verbruik van energie en andere 
hulpbronnen,
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Or. en

Amendement 1214
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) onderhoudskosten,

Or. en

Amendement 1215
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) kosten na het einde van de 
levensduur, zoals kosten voor inzameling 
en hergebruik;

Or. en

Amendement 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Externe kosten zijn moeilijk op waarde te schatten en tegelijkertijd mogen levenscycluskosten 
niet leiden tot nieuwe belemmeringen in het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de 
interne markt. Daarom dienen externe kosten niet te worden opgenomen in de 
levenscycluskosten.

Amendement 1217
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) externe milieukosten die rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus van 
het product, mits de geldelijke waarde 
ervan kan worden vastgesteld en 
gecontroleerd.

Or. en
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Amendement 1219
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1220
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer aanbestedende diensten de 
kosten op basis van de levenscyclus 
beoordelen, vermelden zij in de 
aanbestedingsdocumenten welke gegevens 
de inschrijvers moeten indienen, en welke 
methode door de aanbestedende dienst zal 
worden gebruikt voor de berekening van 
de levenscycluskosten. De gebruikte 
methode voor de beoordeling van die 
levenscycluskosten moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

Or. en

Amendement 1221
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1222
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer aanbestedende diensten 
gebruikmaken van een aanpak op basis 
van de levenscycluskosten, vermelden zij 
in de aanbestedingsdocumenten welke 
gegevens de inschrijvers moeten indienen, 
en welke methode door de aanbestedende 
dienst zal worden gebruikt voor het 
bepalen van de levenscycluskosten op 
basis van deze gegevens.

Or. en

Amendement 1223
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is ontwikkeld op grond van 
wetenschappelijke gegevens of is 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet-discriminerende 

Schrappen



AM\908713NL.doc 77/153 PE492.860v01-00

NL

criteria;

Or. en

Motivering

Het zou buitenproportioneel zijn om nauwkeurige bepalingen op te stellen voor de methodologie 
om levenscycluskosten te berekenen in deze richtlijn, indien de levenscycluskosten beperkt 
blijven tot de interne kosten, beginnende bij het moment van aankoop, zoals hierboven wordt 
voorgesteld. Aangezien interne kosten relatief eenvoudig kunnen worden berekend op basis van 
feitelijke gegevens, moet het aan de aanbestedende diensten worden overgelaten om hun eigen 
methodologie te kiezen (die nog steeds moet worden gepubliceerd).

Amendement 1224
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is ontwikkeld op grond van 
wetenschappelijke gegevens of is 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet-discriminerende 
criteria;

(a) zij is gebaseerd op objectief 
controleerbare en niet-discriminerende 
criteria;

Or. en

Amendement 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is ontwikkeld op grond van
wetenschappelijke gegevens of is 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet-discriminerende 
criteria;

(a) zij is ontwikkeld in nauw overleg met 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
industrie, en is gebaseerd op 
wetenschappelijke gegevens of is 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;

Or. en
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Amendement 1226
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij is bedoeld voor herhaalde of 
voortdurende toepassing;

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens deze bepaling zou het niet mogelijk zijn om een op maat gesneden methodologie voor 
een bepaalde opdracht te gebruiken, wat conform de huidige richtlijnen wel mogelijk is.

Amendement 1227
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij is bedoeld voor herhaalde of 
voortdurende toepassing;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het zou buitenproportioneel zijn om nauwkeurige bepalingen op te stellen voor de methodologie 
om levenscycluskosten te berekenen in deze richtlijn, indien de levenscycluskosten beperkt 
blijven tot de interne kosten, beginnende bij het moment van aankoop, zoals hierboven wordt 
voorgesteld. Aangezien interne kosten relatief eenvoudig kunnen worden berekend op basis van 
feitelijke gegevens, moet het aan de aanbestedende diensten worden overgelaten om hun eigen 
methodologie te kiezen (die nog steeds moet worden gepubliceerd).

Amendement 1228
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij is toegankelijk voor alle betrokken Schrappen
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partijen.

Or. en

Motivering

Het zou buitenproportioneel zijn om nauwkeurige bepalingen op te stellen voor de methodologie 
om levenscycluskosten te berekenen in deze richtlijn, indien de levenscycluskosten beperkt 
blijven tot de interne kosten, beginnende bij het moment van aankoop, zoals hierboven wordt 
voorgesteld. Aangezien interne kosten relatief eenvoudig kunnen worden berekend op basis van 
feitelijke gegevens, moet het aan de aanbestedende diensten worden overgelaten om hun eigen 
methodologie te kiezen (die nog steeds moet worden gepubliceerd).

Amendement 1229
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de vereiste gegevens kunnen met 
redelijke inspanning worden verkregen 
door ondernemers die normaal zorgvuldig 
te werk gaan, waaronder ondernemers uit 
derde landen.

Or. en

Amendement 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de vereiste gegevens kunnen met 
redelijke inspanning worden verkregen 
door ondernemers die normaal zorgvuldig 
te werk gaan,

Or. en

Amendement 1231
Sirpa Pietikäinen



PE492.860v01-00 80/153 AM\908713NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten staan 
ondernemers, waaronder ondernemers uit 
derde landen, toe voor de vaststelling van 
de levenscycluskosten van hun offerte 
verschillende methodologieën toe te 
passen, mits zij bewijzen dat deze 
methodologie voldoet aan de onder a), b) 
en c) gestelde eisen en evenwaardig is aan 
de door de aanbestedende dienst vermelde 
methodologie.

Schrappen

Or. en

Amendement 1232
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten staan 
ondernemers, waaronder ondernemers uit 
derde landen, toe voor de vaststelling van 
de levenscycluskosten van hun offerte 
verschillende methodologieën toe te 
passen, mits zij bewijzen dat deze 
methodologie voldoet aan de onder a), b) 
en c) gestelde eisen en evenwaardig is aan 
de door de aanbestedende dienst vermelde 
methodologie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het zou buitenproportioneel zijn om nauwkeurige bepalingen op te stellen voor de methodologie 
om levenscycluskosten te berekenen in deze richtlijn, indien de levenscycluskosten beperkt 
blijven tot de interne kosten, beginnende bij het moment van aankoop, zoals hierboven wordt 
voorgesteld. Aangezien interne kosten relatief eenvoudig kunnen worden berekend op basis van 
feitelijke gegevens, moet het aan de aanbestedende diensten worden overgelaten om hun eigen 
methodologie te kiezen (die nog steeds moet worden gepubliceerd).
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Amendement 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van 
levenscycluskosten wordt vastgesteld, is 
deze van toepassing wanneer de 
levenscycluskosten deel uitmaken van de 
in artikel 66, lid 1, bedoelde 
gunningscriteria.

Schrappen

Een lijst van dergelijke wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is opgenomen 
in bijlage XV. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
of de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.

Or. de

Motivering

Het is toe te juichen dat aanbestedende diensten worden aangemoedigd om bij de gunning 
rekening te houden met de levenscycluskosten. Deze bepaling betreffende de wettelijke 
verplichting daartoe verwijst evenwel naar een toekomstige, nog niet bestaande methodologie 
voor de berekening daarvan en moet vanwege de onvoorzienbare rechtsgevolgen worden
verworpen.

Amendement 1234
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 

Schrappen
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inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van 
levenscycluskosten wordt vastgesteld, is 
deze van toepassing wanneer de 
levenscycluskosten deel uitmaken van de 
in artikel 66, lid 1, bedoelde 
gunningscriteria.

Or. nl

Amendement 1235
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van 
levenscycluskosten wordt vastgesteld, is 
deze van toepassing wanneer de 
levenscycluskosten deel uitmaken van de 
in artikel 66, lid 1, bedoelde 
gunningscriteria.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het zou buitenproportioneel zijn om nauwkeurige bepalingen op te stellen voor de methodologie 
om levenscycluskosten te berekenen in deze richtlijn, indien de levenscycluskosten beperkt 
blijven tot de interne kosten, beginnende bij het moment van aankoop, zoals hierboven wordt 
voorgesteld. Aangezien interne kosten relatief eenvoudig kunnen worden berekend op basis van 
feitelijke gegevens, moet het aan de aanbestedende diensten worden overgelaten om hun eigen 
methodologie te kiezen (die nog steeds moet worden gepubliceerd).

Amendement 1236
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie
voor de berekening van levenscycluskosten 
wordt vastgesteld, is deze van toepassing 
wanneer de levenscycluskosten deel 
uitmaken van de in artikel 66, lid 1, 
bedoelde gunningscriteria.

3. Als een gemeenschappelijke 
methodologie onderdeel uitmaakt van een 
wetgevingshandeling van de Unie, uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, of 
van een Europese technische specificatie, 
zal zij voor de berekening van 
levenscycluskosten geacht worden te 
voldoen aan de criteria zoals bedoeld in 
lid 2, en kan zij deel uitmaken van de in 
artikel 66, lid 1, bedoelde gunningscriteria.

Or. en

Motivering

Aanbestedende diensten dienen te worden aangemoedigd levenscycluskosten in aanmerking te 
nemen. De ontwikkeling van de berekeningsmethodologie verloopt echter nog problematisch. De 
plicht om de EU-methodologie te gebruiken, is veel te ambitieus en daarnaast worden in het 
Europees aanbestedingsrecht minimale vereisten gesteld. Aanbestedende diensten mogen 
verdere eisen stellen in hun procedure, als deze maar voldoen aan de beginselen van het 
Verdrag en de specifieke voorschriften voor gunningscriteria.

Amendement 1237
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van levenscycluskosten 
wordt vastgesteld, is deze van toepassing 
wanneer de levenscycluskosten deel 
uitmaken van de in artikel 66, lid 1, 
bedoelde gunningscriteria.

3. De Commissie zal, hetzij door middel 
van gedelegeerde handelingen, hetzij in 
sectorspecifieke regelgeving, 
gemeenschappelijke methodologieën 
opstellen voor de berekening van 
levenscycluskosten voor producten 
waarbij de kans groot is op economische 
besparing of milieugerelateerde
verbetering. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van levenscycluskosten 
wordt vastgesteld, is deze van toepassing 
wanneer de levenscycluskosten deel 
uitmaken van de in artikel 66, lid 1, 
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bedoelde gunningscriteria.

Or. en

Amendement 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving,
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van 
levenscycluskosten wordt vastgesteld, is 
deze van toepassing, wanneer de 
levenscycluskosten deel uitmaken van de 
in artikel 66, lid 1, bedoelde 
gunningscriteria.

3. Ingeval een gemeenschappelijke 
methodologie voor de berekening van 
levenscycluskosten, waarbij onder andere 
externe milieufactoren zijn meegerekend, 
verplicht is gesteld krachtens een
wetgevingshandeling van de Unie, is deze 
van toepassing, wanneer de 
levenscycluskosten deel uitmaken van de 
in artikel 66, lid 1, bedoelde 
gunningscriteria.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat er een gemeenschappelijke methode wordt aangenomen voor de berekening 
van levenscycluskosten wordt aangenomen door middel van een wetgevende handeling van de 
Unie, en dat de Commissie uitsluitend bijlage XV mag bijwerken. Uit de bewoording van artikel 
67, lid 3, tweede alinea moet duidelijk blijken dat de Commissie alleen het recht krijgt om 
gedelegeerde handelingen aan te nemen gericht op het bijwerken van bijlage XV. Onder geen 
geding mag dit artikel een basis vormen voor de Commissie om gedelegeerde handelingen aan te 
nemen die een LCK-berekeningsmethode verplicht stellen.

Amendement 1239
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lijst van dergelijke wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is opgenomen 
in bijlage XV. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 

Schrappen
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tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
of de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.

Or. nl

Amendement 1240
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lijst van dergelijke wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is opgenomen 
in bijlage XV. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
of de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het zou buitenproportioneel zijn om nauwkeurige bepalingen op te stellen voor de methodologie 
om levenscycluskosten te berekenen in deze richtlijn, indien de levenscycluskosten beperkt 
blijven tot de interne kosten, beginnende bij het moment van aankoop, zoals hierboven wordt 
voorgesteld. Aangezien interne kosten relatief eenvoudig kunnen worden berekend op basis van 
feitelijke gegevens, moet het aan de aanbestedende diensten worden overgelaten om hun eigen 
methodologie te kiezen (die nog steeds moet worden gepubliceerd).

Amendement 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lijst van dergelijke wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is opgenomen in 
bijlage XV. De Commissie is bevoegd 

Een lijst van dergelijke 
wetgevingshandelingen is opgenomen in 
bijlage XV. De Commissie is bevoegd 
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overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
of de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.

overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
of de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.

Or. en

Amendement 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lijst van dergelijke wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is opgenomen in 
bijlage XV. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
of de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.

Een lijst van dergelijke 
wetgevingshandelingen is opgenomen in 
bijlage XV.

Or. en

Amendement 1243
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beletsels voor gunning Niet-plaatsen van een opdracht

Or. fr

Amendement 1244
Marc Tarabella
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten gunnen de 
opdracht niet aan de inschrijver die de 
beste inschrijving heeft ingediend in een 
van de volgende gevallen:

Het staat de aanbestedende diensten vrij 
geen gevolg te geven aan een 
aanbestedingsprocedure. Het besluit om 
een overheidsopdracht niet te plaatsen 
moet gemotiveerd en meegedeeld worden 
aan alle gegadigden en inschrijvers.
In elk geval mogen aanbestedende
diensten de opdracht niet gunnen aan de 
inschrijver die de beste inschrijving heeft 
ingediend in een van de volgende gevallen:

Or. fr

Amendement 1245
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 Schrappen
Abnormaal lage offertes

1. De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
gevraagde prijs of kosten wanneer aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;
(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de prijzen of 
kosten van de tweede laagste inschrijving;
(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.
2. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, kunnen 
aanbestedende diensten ook om 
toelichting verzoeken.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
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toelichting kan in het bijzonder 
betrekking hebben op:
(a) de doelmatigheid van de 
bouwmethode, het fabricageproces of de 
geleverde diensten;
(b) de gekozen technische oplossingen of 
uitzonderlijk gunstige omstandigheden 
waarvan de inschrijver bij de levering van 
de producten, het verrichten van de 
diensten of de uitvoering van de werken 
kan profiteren;
(c) de originaliteit van de door de 
inschrijver voorgestelde werken, 
leveringen of diensten;
(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of met 
betrekking tot de in bijlage XI vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht, of indien deze niet van 
toepassing zijn, uit hoofde van andere 
regelingen die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau bieden;
(e) de eventuele ontvangst van staatssteun 
door de inschrijver.
4. De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver. Hij kan de inschrijving alleen 
afwijzen wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet uit 
het bewijsmateriaal blijkt rekening 
houdend met de in lid 3 bedoelde 
elementen. 
Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen gelden 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.
5. Wanneer een aanbestedende dienst 
constateert dat een inschrijving 
abnormaal laag is doordat de inschrijver 
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overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op die grond worden 
afgewezen na overleg met de inschrijver 
wanneer deze niet binnen een door de 
aanbestedende dienst gestelde toereikende 
termijn kan aantonen dat de betrokken 
steun verenigbaar met de interne markt is 
in de zin van artikel 107 van het Verdrag. 
Wanneer de aanbestedende dienst in een 
dergelijke situatie een inschrijving afwijst, 
stelt hij de Commissie daarvan in kennis.
6. De lidstaten stellen overeenkomstig 
artikel 88 andere lidstaten desgevraagd 
informatie ter beschikking over de 
bewijzen en stukken die met betrekking tot 
de in lid 3 bedoelde gegevens worden 
overgelegd.

Or. en

Amendement 1246
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;
(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de prijzen of 
kosten van de tweede laagste inschrijving;
(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Or. de

Motivering

Heropneming van de tekst van de thans geldende richtlijn.
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Amendement 1247
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer voor een bepaalde opdracht 
inschrijvingen worden gedaan die in 
verhouding tot de te verlenen dienst 
abnormaal laag lijken, verzoekt, de
aanbestedende dienst, voordat hij deze 
inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk
om de door hem dienstig geachte 
preciseringen over de samenstelling van 
de desbetreffende inschrijving.
Deze preciseringen kunnen met name 
verband houden met:

Or. nl

Amendement 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
gevraagde prijs of kosten, indien aan ten 
minste een van de volgende voorwaarden 
is voldaan:

Or. en

Motivering

Het lijkt niet op zijn plaats om te eisen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om vast te 
stellen dat een prijs abnormaal laag is. Vaak is het al voldoende, als maar een van deze situaties 
zich voordoet, om abnormaal laag te zijn als prijs.

Amendement 1249
Lara Comi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
gevraagde prijs of kosten wanneer er ten 
minste vijf inschrijvingen zijn ingediend, 
ofwel:

Or. it

Amendement 1250
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 30% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

Or. de

Motivering

Het verschil met de gemiddelde prijs of kosten van de andere inschrijvingen moet worden 
verminderd tot 30 procent.
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Amendement 1252
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

(a) de doelmatigheid van het bouwproces, 
van het productieproces van de producten
of van de dienstverlening;

Or. nl

Amendement 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

(a) de in een inschrijving aangegeven prijs 
of kosten zijn meer dan 50% lager dan de 
gemiddelde prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

Or. en

Amendement 1254
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50 % lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 30% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

Or. fr

Amendement 1255
Lara Comi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
30% lager dan de gemiddelde prijs of 
kosten van de andere inschrijvingen;

Or. it

Amendement 1256
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50 % lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 30% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

Or. it

Amendement 1257
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 25% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

Or. en

Amendement 1258
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 30% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

Or. en

Motivering

Gevallen die aan deze voorwaarden voldoen zijn uiterst zeldzaam. De voorwaarden dienen 
minder beperkend te zijn, zodat dit artikel zijn doel kan dienen.

Amendement 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de in een inschrijving aangegeven 
prijs of kosten zijn ten minste 40% lager 
dan de door een aanbestedende dienst 
geschatte prijs gebaseerd op zorgvuldig 
onderzoek, rekening houdend met 
verschuldigde belastingen;

Or. en

Amendement 1260
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de prijzen of 
kosten van de tweede laagste inschrijving;

Schrappen

Or. it

Amendement 1261
Wim van de Camp
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de prijzen of 
kosten van de tweede laagste inschrijving;

(b) de gekozen technische oplossingen 
en/of uitzonderlijk gunstige 
omstandigheden waarvan de inschrijver 
bij de uitvoering van de werken, de 
levering van de producten of het verlenen
van de diensten kan profiteren;

Or. nl

Amendement 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de prijs of kosten 
van de op een na laagste inschrijving;

(a) de in een inschrijving aangegeven prijs 
of kosten zijn ten minste 20% lager dan de 
prijzen of kosten van de op een na laagste 
inschrijving;

Or. en

Amendement 1263
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de prijs of kosten 
van de op een na laagste inschrijving;

(b) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 10% lager dan de prijs of kosten 
van de op een na laagste inschrijving;

Or. en

Amendement 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het lijkt niet op zijn plaats om te eisen dat er vijf inschrijvingen zijn, om vast te stellen dat een 
prijs abnormaal laag is.

Amendement 1265
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Schrappen

Or. it

Amendement 1266
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Schrappen

Or. en

Amendement 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

(c) er zijn ten minste drie inschrijvingen 
ingediend.

Or. de

Motivering

Reeds bij een minimumaantal van drie inschrijvingen moet om een toelichting van de gevraagde 
prijs worden verzocht.

Amendement 1268
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

(c) de originaliteit van het ontwerp van de 
inschrijver;

Or. nl

Amendement 1269
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

c) er zijn ten minste drie inschrijvingen 
ingediend.

Or. fr

Amendement 1270
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen (c) er zijn ten minste drie inschrijvingen 
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ingediend. ingediend.

Or. en

Motivering

Gevallen die aan deze voorwaarden voldoen zijn uiterst zeldzaam. De voorwaarden dienen 
minder beperkend te zijn, zodat dit artikel zijn doel kan dienen.

Amendement 1271
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c bis en c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de naleving van de bepalingen 
inzake arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden die gelden op de 
plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd;
(c ter) de eventuele ontvangst van 
staatssteun door de inschrijver.

Or. nl

Amendement 1272
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de aangerekende prijs is lager dan 
het niveau van de wettelijke of bij 
collectieve overeenkomsten vastgestelde 
minimumlonen, met inbegrip van 
toeslagen en sociale premies, in de 
betrokken lidstaat.

Or. de

Amendement 1273
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, kunnen
aanbestedende diensten ook om toelichting 
verzoeken.

2. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, zijn
aanbestedende diensten ook verplicht om 
toelichting verzoeken.

Or. de

Amendement 1274
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, kunnen
aanbestedende diensten ook om toelichting 
verzoeken.

2. De aanbestedende dienst onderzoekt in 
overleg met de inschrijver de 
samenstelling aan de hand van de 
ontvangen toelichtingen.

Or. nl

Amendement 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, kunnen
aanbestedende diensten ook om toelichting 
verzoeken.

2. Aanbestedende diensten kunnen ook om 
toelichting verzoeken inzake de in een 
inschrijving aangegeven prijs of kosten, 
indien aan andere voorwaarden dan die 
in lid 1 vermeld staan, wordt voldaan, 
bijvoorbeeld als de in een inschrijving 
aangegeven prijs of kosten aanzienlijk 
lager zijn dan de in de andere 
inschrijvingen aangegeven prijzen of 
kosten of dan de door de aanbestedende
dienst geschatte prijs of kosten, en het 
zeer waarschijnlijk is dat de prijs of 
kosten abnormaal laag zijn.

Or. en
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Motivering

Het lijkt op zijn plaats om toe te staan dat aanbestedende diensten om een toelichting kunnen 
vragen ten einde te kunnen vaststellen of een prijs abnormaal laag is, ook in andere situaties dan 
die waar in lid 1 is voorzien. Bovendien is het raadzaam om enige voorbeelden van dergelijke 
bijkomende gevallen te geven.

Amendement 1276
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aanbestedende diensten houden 
bij de aanbesteding van diensten waarbij 
subrogatie van personeel plaatsvindt en 
die gericht zijn op ondernemingen in 
arbeidsextensieve of weinig waarde 
toevoegende economische sectoren 
rekening met de arbeidswetgeving en 
beschouwen alle inschrijvingen waarvan 
de inschrijvingsprijs lager is dan de 
arbeidskosten en de inherente 
arbeidskosten als bepaald in de collectieve 
arbeidsovereenkomsten of dan de wettelijk 
vastgestelde minima, al naar gelang van 
toepassing is, als abnormaal of evenredig 
lage inschrijvingen.

Or. es

Amendement 1277
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
toelichting kan in het bijzonder betrekking 
hebben op:

(a) de doelmatigheid van de 
bouwmethode, het fabricageproces of de 
geleverde diensten;
(b) de gekozen technische oplossingen of 

3. Wanneer een aanbestedende dienst 
constateert dat een inschrijving 
abnormaal laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op uitsluitend die 
grond worden afgewezen wanneer de 
inschrijver desgevraagd niet binnen een 
door de aanbestedende dienst bepaalde 
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uitzonderlijk gunstige omstandigheden 
waarvan de inschrijver bij de levering van 
de producten, het verrichten van de 
diensten of de uitvoering van de werken 
kan profiteren;

voldoende lange termijn kan aantonen dat 
de betrokken steun rechtmatig is 
toegekend. Wanneer de aanbestedende 
dienst in een dergelijke situatie een 
inschrijving afwijst, stelt hij daarvan de 
Commissie in kennis.

(c) de originaliteit van de door de 
inschrijver voorgestelde werken, 
leveringen of diensten;
(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of met 
betrekking tot de in bijlage XI vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht, of indien deze niet van 
toepassing zijn, uit hoofde van andere 
regelingen die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau bieden;
(e) de eventuele ontvangst van staatssteun 
door de inschrijver.

Or. nl

Motivering

De plicht tot verifiëren bij een abnormaal lage inschrijving leidt zowel voor aanbestedende 
diensten als ondernemers tot een toename van de lasten.

Amendement 1278
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
toelichting kan in het bijzonder betrekking 
hebben op:

3. Wanneer voor een bepaalde opdracht 
inschrijvingen worden gedaan die in 
verhouding tot de te verlenen dienst 
abnormaal laag lijken, verzoekt de 
aanbestedende dienst, voordat hij deze 
inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk 
om de door hem dienstig geachte 
preciseringen over de samenstelling van 
de desbetreffende inschrijving.
Deze preciseringen kunnen in het 
bijzonder betrekking hebben op:
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Or. de

Motivering

Heropneming van de tekst van de thans geldende richtlijn.

Amendement 1279
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gekozen technische oplossingen of
uitzonderlijk gunstige omstandigheden 
waarvan de inschrijver bij de levering van 
de producten, het verrichten van de 
diensten of de uitvoering van de werken 
kan profiteren;

(b) de gekozen technische oplossingen 
en/of uitzonderlijk gunstige 
omstandigheden waarvan de inschrijver bij 
de levering van de producten, het 
verrichten van de diensten of de uitvoering 
van de werken kan profiteren;

Or. de

Motivering

Heropneming van de tekst van de thans geldende richtlijn.

Amendement 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) naleving van verplichtingen uit hoofde 
van wetgeving van de Unie op het gebied 
van milieurecht of verplichtingen inzake 
sociale en arbeidsvoorwaarden, 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, regelgeving 
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 plaats waar de 
opdracht wordt uitgevoerd (deze 
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verplichtingen zijn ook van toepassing in 
grensoverschrijdende situaties waarin 
werknemers uit een bepaalde lidstaat 
diensten leveren in andere lidstaten), of 
indien deze niet van toepassing zijn, uit 
hoofde van andere regelingen die een 
gelijkwaardig beschermingsniveau bieden;

Or. de

Amendement 1281
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) naleving van bepalingen inzake 
arbeidsbescherming en 
werkomstandigheden die gelden op de 
plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd;

Or. de

Motivering

Heropneming van de tekst van de thans geldende richtlijn.

Amendement 1282
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of met 
betrekking tot de in bijlage XI vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 

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

internationaal sociaal en milieurecht, of 
indien deze niet van toepassing zijn, uit 
hoofde van andere regelingen die een 
gelijkwaardig beschermingsniveau bieden;

Or. en

Amendement 1283
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) naleving van de bepalingen inzake 
arbeidsbescherming en
arbeidsomstandigheden die gelden op de 
plaats waar het werk, de dienst of de 
levering wordt uitgevoerd;

Or. en

Amendement 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of van 
verplichtingen met betrekking tot 
arbeidsomstandigheden binnen de 
toeleveringsketen, zoals bedoeld in 
nationale wetgeving en verordeningen 
inzake werkgelegenheid, waarbij 
productieprocessen plaatsvinden, en in 
internationale verdragen, zoals 
opgenomen in bijlage XI, welke hiervan 
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dan ook het meest voordelig is voor 
werknemers. Tot deze bepalingen 
behoren:
(i) de voorwaarden zoals vastgelegd in de 
acht kernverdragen van de IAO (vrijheid 
van vereniging en collectieve 
onderhandelingen, gedwongen en 
verplichte arbeid, discriminatie in arbeid 
en beroep en kinderarbeid);
(ii) arbeidsveiligheid en gezondheid
(iii) werktijden
(iv) loon
(v) sociale zekerheid

Or. en

Amendement 1285
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver. Hij kan de inschrijving alleen 
afwijzen wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet uit 
het bewijsmateriaal blijkt rekening 
houdend met de in lid 3 bedoelde 
elementen.

Schrappen

Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen gelden 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. de
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Motivering

Heropneming van de tekst van de thans geldende richtlijn.

Amendement 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver. Hij kan de inschrijving alleen 
afwijzen wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijs of kosten niet uit het 
bewijsmateriaal blijkt, rekening houdend 
met de in lid 3 bedoelde elementen.

4. De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver.

Or. en

Amendement 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af, wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is, omdat de in een inschrijving 
aangegeven prijs of kosten de kosten voor 
de fabricage van het product, de levering 
van de dienst of uitvoering van de werken, 
waarop de overheidsopdracht van 
toepassing is, niet dekken, rekening 
houdend met economische 
omstandigheden, en met name indien zij 
niet voldoet aan verplichtingen die gelden 
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
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Motivering

Omwille van de rechtszekerheid dienen aanbestedende diensten inschrijvingen te weigeren 
waarvan zij hebben vastgesteld dat de erin aangegeven prijs de door de ondernemer gedragen 
kosten niet dekt. Het moet worden benadrukt dat abnormaal lage inschrijvingen – met name 
inschrijvingen die geen kostendekking kunnen waarborgen voor de fabricage van producten, 
levering van diensten of uitvoering van werken, waarop de overheidsopdracht van toepassing is 
– een van de belangrijkste factoren is die ervoor zorgt dat de uitvoering van 
overheidsopdrachten nadelig kan zijn voor het algemeen belang.

Amendement 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1289
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af, wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is, omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen die gelden uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht, of aan 
verplichtingen met betrekking tot 
arbeidsomstandigheden binnen de 
toeleveringsketen, zoals bedoeld in 
nationale wet- en regelgeving inzake 
werkgelegenheid, waarbij 
productieprocessen plaatsvinden, en de in 
bijlage XI vermelde internationale 
verdragen, welke hiervan dan ook het 
meest voordelig is voor werknemers.

Tot deze bepalingen behoren:
(i) de bepalingen zoals vastgelegd in de 
acht kernverdragen van de IAO (vrijheid 
van vereniging en collectieve 
onderhandelingen, gedwongen en 
verplichte arbeid, discriminatie in arbeid 
en beroep en kinderarbeid);
(b) arbeidsveiligheid en gezondheid;
(c) werktijden;
(d) loon;
(e) sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 1291
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten dienen een 
inschrijving ook af te wijzen, wanneer zij 
hebben vastgesteld dat de aangerekende 
prijs of kosten abnormaal laag zijn in 
vergelijking met de kosten die de 
inschrijver moet dekken, en de 
aanvaarding van de inschrijving de 
marktpositie van de inschrijver dusdanig 
zou versterken, dat het zou leiden tot 
verstoring van de concurrentie op de 
interne markten.

Or. en

Amendement 1292
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
constateert dat een inschrijving abnormaal 
laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op die grond worden 
afgewezen na overleg met de inschrijver 
wanneer deze niet binnen een door de 
aanbestedende dienst gestelde toereikende 
termijn kan aantonen dat de betrokken 
steun verenigbaar met de interne markt is 
in de zin van artikel 107 van het Verdrag. 
Wanneer de aanbestedende dienst in een 
dergelijke situatie een inschrijving afwijst, 
stelt hij de Commissie daarvan in kennis.

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
constateert dat een inschrijving abnormaal 
laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op die grond worden 
afgewezen na overleg met de inschrijver 
wanneer deze niet binnen een door de 
aanbestedende dienst gestelde toereikende 
termijn kan aantonen dat de betrokken
steun rechtmatig is toegekend. Wanneer de 
aanbestedende dienst in een dergelijke 
situatie een inschrijving afwijst, stelt hij de 
Commissie daarvan in kennis.

Or. de

Motivering

Heropneming van de tekst van de thans geldende richtlijn.
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Amendement 1293
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvingen die meer dan 50% lager 
liggen dan de gemiddelde prijs van alle 
ingediende inschrijvingen automatisch 
uitsluiten.

Or. it

Amendement 1294
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvingen die meer dan 40% lager 
liggen dan de gemiddelde prijs van alle 
ingediende inschrijvingen automatisch 
uitsluiten.

Or. it

Amendement 1295
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten stellen overeenkomstig 
artikel 88 andere lidstaten desgevraagd 
informatie ter beschikking over de 
bewijzen en stukken die met betrekking tot 
de in lid 3 bedoelde gegevens worden 
overgelegd.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Heropneming van de tekst van de thans geldende richtlijn.

Amendement 1296
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 - lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer de aanbestedende dienst, 
na het controleren van de toelichting van 
de inschrijver, van plan is een abnormaal 
lage inschrijving te aanvaarden die 
leveringen en/of diensten van buiten de 
EU bevatten, en waarvan de waarde van 
de niet-gedekte leveringen of diensten 
meer dan 50% is van de totale waarde van 
de leveranties of diensten van de 
inschrijving, zal hij de andere inschrijvers 
hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, 
inclusief de redenen waarom de 
aangerekende prijs of kosten zo laag zijn.
Een aanbestedende dienst kan besluiten 
bepaalde informatie niet vrij te geven 
indien de openbaarmaking daarvan 
rechtshandhaving in de weg zou staan, in 
strijd zou zijn met het openbaar belang, 
afbreuk zou doen aan rechtmatige 
commerciële belangen van particuliere of 
overheidsbedrijven of een eerlijke 
concurrentie tussen hen zou belemmeren.

Or. en

Amendement 1297
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Abnormaal lage inschrijvingen
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1. Wanneer voor een bepaalde opdracht 
inschrijvingen worden gedaan die in 
verhouding tot de goederen, werken of 
diensten abnormaal laag lijken, verzoekt 
de aanbestedende dienst, voordat hij deze 
inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk 
om de door hem dienstig geachte 
preciseringen over de samenstelling van 
de desbetreffende inschrijving. Deze 
preciseringen kunnen met name verband 
houden met:
(a) de doelmatigheid van de 
bouwmethode, het fabricageproces of de 
geleverde diensten;
(b) de gekozen technische oplossingen 
en/of uitzonderlijk gunstige 
omstandigheden waarvan de inschrijver 
bij de uitvoering van de werken, de 
levering van de producten of het verlenen 
van de diensten kan profiteren;
(c) de originaliteit van het werk, de 
levering of dienst voorgesteld door de 
inschrijver;
(d) de naleving van de bepalingen inzake 
arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden die gelden op de 
plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd;
(e) de eventuele ontvangst van staatssteun 
door de inschrijver.
2. De aanbestedende dienst onderzoekt in 
overleg met de inschrijver de 
samenstelling aan de hand van het 
ontvangen bewijs.
3. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, mogen 
aanbestedende diensten ook om dergelijke 
informatie verzoeken.
4. Wanneer een aanbestedende dienst 
constateert dat een inschrijving 
abnormaal laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op uitsluitend die 
grond worden afgewezen wanneer de 
inschrijver desgevraagd niet binnen een 
door de aanbestedende dienst bepaalde 
voldoende lange termijn kan aantonen dat 
de betrokken steun rechtmatig is 
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toegekend. Wanneer de aanbestedende 
dienst in een dergelijke situatie een 
inschrijving afwijst, stelt hij daarvan de 
Commissie in kennis.

Or. en

Motivering

Dit is artikel 55 van de huidige Richtlijn  2004/18/EG. Er is geen reden om dit te veranderen. 
Punt 3 is afkomstig uit de voorgestelde richtlijn COM(2011)0896 (lid 69, punt 2).

Amendement 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Inschrijvingen die producten uit derde 

landen bevatten
1. Dit artikel is van toepassing op 
inschrijvingen die producten bevatten uit 
derde landen waarmee de Unie niet in 
multilateraal of bilateraal verband een 
overeenkomst heeft gesloten op grond 
waarvan communautaire ondernemingen 
op vergelijkbare wijze daadwerkelijke 
toegang tot de markten van deze derde 
landen hebben. Dit artikel laat de 
verplichtingen van de Unie of haar 
lidstaten jegens derde landen onverlet.
2. Aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvers ertoe verplichten informatie 
te verstrekken over de oorsprong van de 
goederen en diensten waarop de 
inschrijving betrekking heeft, en over de 
waarde daarvan. Iedere inschrijving die 
wordt ingediend met het oog op de 
gunning van een opdracht voor 
leveringen, kan, wanneer de waarde van 
de uit derde landen afkomstige goederen, 
zoals bepaald overeenkomstig 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling 
van het communautair douanewetboek, 
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meer dan 50% uitmaakt van de totale 
waarde van de goederen of diensten 
waarop die inschrijving betrekking heeft, 
onder de volgende voorwaarden worden 
afgewezen.
3. Op verzoek van aanbestedende diensten 
beoordeelt de Commissie of zij ten 
aanzien van opdrachten met een geschatte 
waarde van 5 000 000 euro of meer, 
exclusief btw, de uitsluiting van 
procedures voor de gunning van 
opdrachten goedkeurt van inschrijvingen 
die goederen en diensten betreffen van 
buiten de Europese Unie, als de waarde 
van de goederen en diensten afkomstig uit 
een land waarmee de Unie geen 
internationale overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten heeft gesloten 
waarin verbintenissen over markttoegang 
zijn opgenomen, of afkomstig uit een land 
waarmee de Unie wel een dergelijke 
overeenkomst heeft gesloten, maar 
waarvoor die overeenkomst niet geldt, 
meer dan 50% uitmaakt van de totale 
waarde van de goederen of diensten 
waarop die inschrijving betrekking heeft.
4. Ten aanzien van de in lid 3 bedoelde 
opdrachten stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast inzake de 
goedkeuring van de voorgenomen 
uitsluiting. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure.
5. Bij het vaststellen van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 4 keurt de Commissie de voorgenomen 
uitsluiting in de volgende gevallen goed:
(a) indien de internationale overeenkomst 
inzake markttoegang op het gebied van 
overheidsopdrachten tussen de Unie en 
het land vanwaar de goederen en/of 
diensten afkomstig zijn, voor de goederen 
en/of diensten waarvoor uitsluiting wordt 
voorgesteld, een uitdrukkelijk voorbehoud 
inzake markttoegang bevat zoals gemaakt 
door de Unie;
(b) wanneer er geen overeenkomst als 
bedoeld onder a) bestaat en het derde land 
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restrictieve maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten handhaaft die leiden 
tot een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid in openstelling van de 
markt tussen de Unie en het betrokken 
derde land.
Voor de toepassing van letter b) wordt 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid 
vermoed wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie 
van ondernemers, goederen en diensten 
uit de EU.
Bij de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 6 keurt de Commissie een
voorgenomen uitsluiting niet goed 
wanneer daardoor verbintenissen inzake 
markttoegang worden geschonden die de 
Unie in haar internationale 
overeenkomsten is aangegaan.
6. Bij de beoordeling van het gebrek aan 
wezenlijke wederkerigheid onderzoekt de 
Commissie:
(a) in welke mate de 
aanbestedingswetgeving van het 
betrokken land in overeenstemming met 
de internationale normen op het gebied 
van overheidsopdrachten transparantie 
waarborgt en discriminatie ten aanzien 
van goederen, diensten en ondernemers 
uit de Unie verhindert;
(b) in welke mate overheden en/of 
individuele aanbestedende diensten 
discriminerende praktijken ten aanzien 
van goederen, diensten en ondernemers 
uit de Unie invoeren of handhaven.
7. Een contract dat met een ondernemer 
wordt gesloten in weerwil van een 
uitvoeringshandeling die de Commissie 
overeenkomstig lid 4 heeft vastgesteld 
naar aanleiding van een door 
aanbestedende diensten gemelde, 
voorgenomen uitsluiting, wordt nietig 
verklaard in de zin van Richtlijn 
2007/66/EG.
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Or. en

Amendement 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Inschrijvingen die producten uit derde 

landen bevatten
1. Dit artikel is van toepassing op 
inschrijvingen die producten bevatten uit 
derde landen waarmee de Unie niet in 
multilateraal of bilateraal verband een 
overeenkomst heeft gesloten op grond 
waarvan ondernemingen uit de EU op 
vergelijkbare wijze daadwerkelijke 
toegang tot de markten van deze derde 
landen hebben. Dit artikel laat de 
verplichtingen van de Unie of haar 
lidstaten jegens derde landen onverlet.
2. Iedere inschrijving die wordt ingediend 
met het oog op de gunning van een 
opdracht voor leveringen, kan worden 
afgewezen wanneer het aandeel van de uit 
derde landen afkomstige goederen, 
waarvan de oorsprong wordt vastgesteld 
overeenkomstig Verordening (EEG) nr.
2913/92 van de Raad tot vaststelling van 
het communautair douanewetboek, meer 
dan 50% uitmaakt van de totale waarde 
van de goederen waarop deze inschrijving 
betrekking heeft. Voor de toepassing van 
dit artikel worden de 
programmatuurtoepassingen die in 
telecommunicatienetten worden gebruikt, 
als producten beschouwd.
3. Behoudens de tweede alinea wordt, 
wanneer twee of meer inschrijvingen 
volgens de gunningcriteria van artikel 66 
gelijkwaardig zijn, de voorkeur gegeven 
aan de inschrijving die niet krachtens 
lid 2 kan worden afgewezen. Voor de 
toepassing van dit artikel wordt het 
bedrag van de inschrijving als 
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gelijkwaardig beschouwd, indien het 
prijsverschil niet meer dan 3% bedraagt.
Aan een inschrijving zal echter niet op 
grond van de eerste alinea de voorkeur 
worden gegeven indien door de 
aanvaarding hiervan de aanbestedende 
dienst genoodzaakt zou zijn apparatuur 
aan te schaffen met technische 
kenmerken die afwijken van de bestaande 
apparatuur, en dit tot onverenigbaarheid 
of tot technische moeilijkheden bij het 
gebruik of het onderhoud zou leiden of 
buitensporige kosten met zich zou 
brengen.
4. Voor de toepassing van dit artikel 
worden voor de bepaling van het in lid 2 
bedoelde aandeel van uit derde landen 
afkomstige goederen de derde landen 
buiten beschouwing gelaten ten gunste 
waarvan de toepassing van deze richtlijn 
bij een besluit van de Raad 
overeenkomstig lid 1 is uitgebreid.
5. De Commissie brengt jaarlijks, en voor 
de eerste keer tijdens de tweede helft van 
het eerste jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn, aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
vooruitgang die is geboekt bij de 
multilaterale of bilaterale 
onderhandelingen over de toegang van de 
ondernemingen uit de EU tot de markten 
van de derde landen op de onder deze 
richtlijn vallende gebieden, over alle 
ingevolge deze onderhandelingen bereikte 
resultaten, alsmede over de 
daadwerkelijke toepassing van alle 
gesloten overeenkomsten.
Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, de bepalingen van 
dit artikel wijzigen met inachtneming van 
dergelijke ontwikkelingen.
1 PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

Or. en
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Amendement 1300
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Inschrijvingen die producten uit derde 

landen bevatten
1. Dit artikel is van toepassing op 
inschrijvingen die producten of diensten 
bevatten uit derde landen waarmee de 
Europese Unie noch een multilaterale 
noch bilaterale overeenkomst heeft 
gesloten op grond waarvan 
communautaire ondernemingen een 
vergelijkbare en effectieve toegang tot de 
markten van die derde landen zou zijn 
gewaarborgd. Het is eveneens van 
toepassing op inschrijvingen die 
producten of diensten uit derde landen 
bevatten waarvoor een voorbehoud inzake 
toegang tot de Europese markt is gemaakt 
op grond van door de Unie gesloten 
internationale overeenkomsten inzake 
overheidsopdrachten (bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten of de 
multilaterale overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten). Dit artikel laat de 
verplichtingen van de Unie of haar 
lidstaten jegens derde landen onverlet.
2. De aanbestedende diensten vragen de 
inschrijvers informatie te verstrekken over 
de oorsprong van de goederen en diensten 
in hun inschrijving en de waarde ervan. 
Eigen verklaringen worden aanvaard als 
voorlopig bewijs. Een aanbestedende 
dienst kan de vereiste documentatie op elk 
moment in de procedure gedeeltelijk of 
volledig opvragen. Iedere inschrijving die 
wordt ingediend met het oog op de 
gunning van een opdracht voor 
leveringen, kan, wanneer de waarde van 
de uit derde landen afkomstige goederen, 
zoals bepaald overeenkomstig 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling 
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van het communautair douanewetboek, 
meer dan 50% uitmaakt van de totale 
waarde van de goederen of diensten 
waarop die inschrijving betrekking heeft, 
onder de volgende voorwaarden worden 
afgewezen. Voor de toepassing van dit 
artikel worden de 
programmatuurtoepassingen die in 
telecommunicatienetten worden gebruikt, 
als producten beschouwd.
3. Behoudens de tweede alinea wordt, 
wanneer twee of meer inschrijvingen 
volgens de gunningscriteria van artikel 76 
gelijkwaardig zijn, de voorkeur gegeven 
aan de inschrijving die niet krachtens lid 
2 kan worden afgewezen. Voor de 
toepassing van dit artikel wordt het 
bedrag van de inschrijving als 
gelijkwaardig beschouwd, indien het 
prijsverschil niet meer dan 3% bedraagt.
Aan een inschrijving zal echter niet op 
grond van de eerste alinea de voorkeur 
worden gegeven indien de aanbestedende 
entiteit hierdoor genoodzaakt zou zijn 
apparatuur aan te schaffen met 
technische kenmerken die afwijken van de 
bestaande apparatuur, en dit tot 
onverenigbaarheid of tot technische 
moeilijkheden bij het gebruik of het 
onderhoud zou leiden of buitensporige 
kosten met zich mee zou brengen.
4. Voor de toepassing van dit artikel 
worden voor de bepaling van het in lid 2 
bedoelde aandeel van uit derde landen 
afkomstige goederen of diensten de derde 
landen buiten beschouwing gelaten ten 
gunste waarvan de toepassing van deze 
richtlijn bij een besluit van de Raad
overeenkomstig lid 1 is uitgebreid.
5. De Commissie brengt jaarlijks, en voor 
de eerste keer tijdens de tweede helft van 
het eerste jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn, aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
vooruitgang die is geboekt bij de 
multilaterale of bilaterale 
onderhandelingen over de toegang van de 
ondernemingen in de Unie tot de markten 
van de derde landen op de onder deze 
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richtlijn vallende gebieden, over alle 
ingevolge deze onderhandelingen bereikte 
resultaten, alsmede over de 
daadwerkelijke toepassing van alle 
gesloten overeenkomsten.
Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen, handelend volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, in het licht van deze 
ontwikkelingen de bepalingen van dit 
artikel wijzigen.

Or. fr

Motivering

In afwachting van de vaststelling van een verordening inzake wederkerigheid, moeten de huidige 
bepalingen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten tijdelijk van kracht blijven.

Amendement 1301
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Indien een aanbestedende dienst van plan 
is een abnormaal lage inschrijving te 
aanvaarden die niet uit de Unie 
afkomstige werken, leveringen of diensten 
bevat en waarbij de waarde van de niet-
afgedekte werken, leveringen of diensten 
meer bedraagt dan 50% van de totale 
waarde van de werken, leveringen of 
diensten van de inschrijving, brengt deze 
aanbestedende dienst, in 
overeenstemming met artikel 22 bis, de 
andere inschrijvers schriftelijk op de 
hoogte met vermelding van de redenen 
voor het abnormaal lage niveau van de 
aangerekende prijs of kosten.
Een inschrijving uit een derde land dat 
geen internationale overeenkomst heeft 
gesloten, wordt automatische geweigerd 
indien de aangerekende prijs of kosten 
meer dan 30% lager liggen dan de 
gemiddelde kosten van andere 
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inschrijvingen.

Or. fr

Amendement 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 ter
Betrekkingen met derde landen op het 
gebied van opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten
1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle moeilijkheden van 
algemene aard die hun ondernemingen 
feitelijk of rechtens hebben ondervonden 
en gerapporteerd om in derde landen 
opdrachten voor diensten toegewezen te 
krijgen.
2. De Commissie dient vóór 31 december 
2014 en vervolgens periodiek, bij de Raad 
een verslag in betreffende de openstelling 
van opdrachten voor diensten in derde 
landen, alsook betreffende de stand van 
de onderhandelingen die daarover, met 
name in het kader van de WTO, met deze 
landen worden gevoerd.
3. De Commissie beijvert zich ervoor bij 
het desbetreffende derde land een situatie 
te verhelpen, ten aanzien waarvan zij op 
grond van de in lid 2 bedoelde verslagen, 
of op basis van andere informatie, 
vaststelt dat met betrekking tot het 
plaatsen van opdrachten voor het 
verrichten van diensten:
(a) een derde land de ondernemingen van 
de EU geen toegang verleent die 
vergelijkbaar is met die welke de EU 
toekent aan ondernemingen van dat derde 
land,
(b) de ondernemingen van de EU in een 
derde land niet dezelfde nationale 
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behandeling of dezelfde 
concurrentiemogelijkheden krijgen als de 
binnenlandse ondernemingen, of
(c) ondernemingen van andere derde 
landen een gunstiger behandeling krijgen 
dan de ondernemingen van de EU.
4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle moeilijkheden die hun 
ondernemingen feitelijk of rechtens 
hebben ondervonden en gerapporteerd, 
die te wijten zijn aan het feit dat de in 
bijlage XI bedoelde internationale 
bepalingen inzake sociale en 
milieuwetgeving niet in acht genomen 
zijn, toen deze ondernemingen trachtten 
in derde landen opdrachten voor diensten 
toegewezen te krijgen.
5. In de in de leden 3 en 4 genoemde 
gevallen kan de Commissie te allen tijde 
de Raad voorstellen te besluiten dat het 
gunnen van opdrachten voor diensten 
gedurende een in het besluit te bepalen 
periode wordt geschorst of beperkt ten 
aanzien van:
(a) ondernemingen waarop de wetgeving 
van het betrokken derde land van 
toepassing is;
(b) ondernemingen die met de onder a) 
bedoelde ondernemingen zijn verbonden 
en die hun statutaire zetel in de EU 
hebben, maar die geen daadwerkelijke en 
directe band met de economie van een 
lidstaat hebben;
(c) ondernemingen die inschrijvingen 
indienen welke betrekking hebben op 
diensten die hun oorsprong hebben in het 
desbetreffende derde land.
De Raad neemt zijn besluit zo spoedig 
mogelijk en met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen.
De Commissie kan deze maatregelen uit 
eigen beweging of op verzoek van een 
lidstaat voorstellen.
6. Dit artikel laat de verplichtingen van de 
EU ten aanzien van derde landen uit 
hoofde van internationale 
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overeenkomsten inzake 
overheidsopdrachten, met name in het 
kader van de WTO, onverlet.

Or. en

Amendement 1303
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 ter
Betrekkingen met derde landen op het 
gebied van opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten
1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle moeilijkheden van 
algemene aard die hun ondernemingen 
feitelijk of rechtens hebben ondervonden 
en gerapporteerd om in derde landen 
opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten toegewezen te krijgen.
2. De Commissie dient periodiek bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in betreffende de openstelling van 
opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten in derde landen, alsook 
betreffende de stand van de 
onderhandelingen die daarover, met name 
in het kader van de WTO, met deze landen 
worden gevoerd.
3. De Commissie beijvert zich ervoor bij 
het desbetreffende derde land een situatie 
te verhelpen, ten aanzien waarvan zij op 
grond van de in lid 2 bedoelde verslagen, 
of op basis van andere informatie, 
vaststelt dat met betrekking tot het 
plaatsen van opdrachten voor het 
verrichten van werken, leveringen of 
diensten:
a) de ondernemingen van de Unie 
daadwerkelijk niet dezelfde toegang wordt 
verleend als die welke de Unie toekent aan 
de ondernemingen uit die derde landen;
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b) de ondernemingen van de Unie niet 
dezelfde behandeling of dezelfde 
concurrentiemogelijkheden krijgen als de 
binnenlandse ondernemingen, of
c) andere derde landen in het 
desbetreffende derde land een gunstiger 
behandeling krijgen dan de 
ondernemingen van de Unie.
4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle moeilijkheden die hun 
ondernemingen feitelijk of rechtens 
hebben ondervonden en gerapporteerd die 
te wijten zijn aan het feit dat de in bijlage 
XI bedoelde internationale arbeidsnormen 
niet in acht genomen zijn toen deze 
ondernemingen trachtten in derde landen 
opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten toegewezen te krijgen.
5. In de in de leden 3 en 4 genoemde 
gevallen kan de Commissie te allen tijde 
de Raad voorstellen te besluiten dat het 
gunnen van opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten gedurende een in 
het besluit te bepalen periode wordt 
geschorst of beperkt ten aanzien van:
a) de ondernemingen waarop de 
wetgeving van het betrokken derde land 
van toepassing is;
b) de ondernemingen die met de onder a) 
bedoelde ondernemingen zijn verbonden 
en die hun statutaire zetel in de Unie 
hebben, maar die geen daadwerkelijke en 
directe band met de economie van een 
lidstaat hebben;
c) de ondernemingen die inschrijvingen 
voor werken, leveringen of diensten 
indienen die uit het betrokken derde land 
afkomstig zijn.
De Raad neemt zijn besluit zo spoedig 
mogelijk met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen.
De Commissie kan deze maatregelen uit 
eigen beweging of op verzoek van een 
lidstaat voorstellen.
6. Dit artikel laat de verplichtingen van de 
Unie ten aanzien van derde landen uit 
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hoofde van internationale 
overeenkomsten inzake 
overheidsopdrachten, met name in WTO-
verband, onverlet.

Or. fr

Motivering

In afwachting van de vaststelling van een verordening inzake wederkerigheid, moeten de huidige 
bepalingen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten tijdelijk van kracht blijven.

Amendement 1304
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 Schrappen
Voorwaarden waaronder de opdracht 

wordt uitgevoerd
Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien 
in compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Or. de

Motivering

De toepassing van niet aanbestedingsgerelateerde criteria bij de gunning moet in elk geval nauw 
verband houden met het voorwerp van de opdracht. De mogelijkheid om aan de uitvoering van 
een opdracht speciale voorwaarden te verbinden die met name betrekking kunnen hebben op 
overwegingen op sociaal en milieugebied, zou ertoe kunnen leiden dat de aanbestedende dienst 
bij de vaststelling van bepaalde sociale en milieuvoorwaarden afwijkt van artikel 66 en de 
daarin genoemde gunningscriteria.
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Amendement 1305
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien 
in compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden die verband houden met het 
voorwerp van een opdracht, verbinden aan 
de uitvoering van een opdracht, mits deze 
voorwaarden in de oproep tot mededinging 
of in de specificaties worden vermeld. 
Deze voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied.

Or. en

Amendement 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien 
in compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied.
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uitvoering van de opdracht.

Or. de

Motivering

Het is vanzelfsprekend dat ondernemingen het risico van prijsstijgingen dragen. Door de derde 
volzin van artikel 70 wordt de indruk gewekt dat zij dit risico alleen zelf dragen als dit door de 
aanbestedende dienst in de speciale voorwaarden wordt vastgelegd. Dit betekent dat bij elke 
aanbesteding een desbetreffende clausule in de documenten zou moeten worden opgenomen.

Amendement 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen onder andere 
overwegingen inhouden op economisch, 
innovatief, sociaal of milieugebied. Zij 
kunnen eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht. Geen van deze 
speciale voorwaarden mag ertoe leiden 
dat er geen relatie meer is met het 
voorwerp van de opdracht.

Or. en

Amendement 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale Aanbestedende diensten kunnen speciale 



PE492.860v01-00 128/153 AM\908713NL.doc

NL

voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden omvatten de naleving van 
verplichtingen inzake sociale en 
arbeidsvoorwaarden, gezondheid en 
veiligheid op het werk, sociale zekerheid 
en werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU-wetgeving, nationale wetgeving, 
regelgeving 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 plaats waar de 
opdracht wordt uitgevoerd. Deze 
verplichtingen zijn ook van toepassing in 
grensoverschrijdende situaties waarin 
werknemers uit een bepaalde lidstaat 
diensten leveren in andere lidstaten. Zij 
kunnen eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Or. de

Amendement 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen onder andere 
overwegingen inhouden op sociaal en 
milieugebied, maar kunnen ook sociale en 
arbeidsbescherming en 
arbeidsomstandigheden inhouden die van 
toepassing zijn op de locatie waar het 
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prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

werk, de dienst of de levering moet 
worden uitgevoerd, zoals vastgelegd in 
nationale wetgeving en/of collectieve 
overeenkomsten of de in bijlage XI 
vermelde internationale bepalingen 
inzake de arbeidswetgeving. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Or. en

Amendement 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld en direct 
gerelateerd zijn aan de werken, goederen 
of diensten van de opdracht. Deze 
voorwaarden kunnen de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Or. en

Amendement 1311
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien 
in compensaties voor het risico op
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

1. Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld.

2. Deze voorwaarden kunnen in het 
bijzonder betrekking hebben op 
overwegingen op sociaal en milieugebied.
3. De lidstaten kunnen voorzien in vormen 
van compensatie voor ondernemingen in 
geval van onverwachte prijsstijgingen op 
het ogenblik dat ze hun inschrijving 
indienen.

Or. it

Amendement 1312
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (door verschillende
hedgingstrategieën toe te passen, 
waaronder formules voor de vaststelling 
van de prijs) en een aanzienlijke invloed 
kunnen hebben op de uitvoering van de 
opdracht.

Or. en
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Amendement 1313
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op
opleidingsmaatregelen voor werklozen en
jongeren. Zij kunnen eveneens de 
verplichting voor ondernemingen inhouden 
om te voorzien in compensaties voor het 
risico op prijsstijgingen die het gevolg zijn 
van prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Or. en

Amendement 1314
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied, als bedoeld in 
overweging 41. Zij kunnen eveneens de 
verplichting voor ondernemingen inhouden 
om te voorzien in compensaties voor het 
risico op prijsstijgingen die het gevolg zijn 
van prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.
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Or. en

Amendement 1315
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – enige alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen bepalen 
dat een opdracht voorschriften inzake 
arbeidsomstandigheden, als vastgesteld in 
IAO-Verdrag nr. 94, moet omvatten.

Or. fi

Amendement 1316
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – enige alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst kan ook 
vereisen dat een opdracht 
arbeidsclausules in de zin van IAO-
Verdrag nr. 94 omvat.

Or. fi

Amendement 1317
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 bis
Verplichtingen ten aanzien van de 

bepalingen inzake belastingen, 
milieubescherming, arbeidsbescherming 

en arbeidsomstandigheden
1. In het bestek kan de aanbestedende 
dienst aangeven, of door een lidstaat 
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worden verplicht aan te geven, bij welk 
orgaan of welke organen de gegadigden 
of inschrijvers de terzake dienende 
informatie kunnen verkrijgen over de 
verplichtingen ten aanzien van 
belastingen, milieubescherming, 
arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden die normaal 
gesproken gelden op de plaats waar de 
werken moeten worden uitgevoerd of de 
diensten moeten worden verleend, en die 
gedurende de uitvoering van de opdracht 
van toepassing zijn op de ter plaatse 
uitgevoerde werken of verleende diensten.
2. De aanbestedende dienst die de in lid 1 
bedoelde informatie verstrekt, verzoekt de 
inschrijvers of de gegadigden die aan een 
aanbestedingsprocedure deelnemen, aan 
te geven dat zij bij het opstellen van hun 
inschrijving rekening hebben gehouden 
met de verplichtingen uit hoofde van de 
bepalingen inzake de arbeidsbescherming 
en de arbeidsvoorwaarden die doorgaans 
gelden op de plaats waar de arbeid of de 
dienst moet worden uitgevoerd.
3. De lidstaten waar klokkenluiders die in 
de publieke sector werkzaam zijn, 
beschermd worden, kunnen verzoeken om 
werknemers die voor de onderneming 
werkzaam zijn, gelijkwaardige 
bescherming te bieden, mits die 
onderneming met publieke middelen 
gefinancierde diensten levert.

Or. en

Motivering

Wederopneming met kleine wijzigingen van artikel 27 van de huidige richtlijn inzake 
overheidsopdrachten (EG 2004/18). Dit belangrijke artikel dient niet te worden geschrapt. De 
bescherming van klokkenluiders in lidstaten die dergelijke rechten en regelgeving hebben of 
willen hebben, dient te worden gerespecteerd.

Amendement 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 Schrappen
Onderaanneming

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de 
aanbestedende dienst de inschrijver 
verzoeken, of hij kan daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te 
geven en welke onderaannemers hij 
voorstelt.
2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van 
de opdracht dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer 
overmaakt voor werken, leveringen of
diensten aan de hoofdaannemer. In dat 
geval voeren de lidstaten passende 
mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.
3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

Or. de

Motivering

De verhouding tussen de inschrijver en de onderaannemer valt onder het verbintenissenrecht 
van de lidstaat, waaraan deze richtlijn geen afbreuk mag doen. Deze bepaling leidt tot een 
juridisch onduidelijke situatie, aangezien een onderaannemer die tegen betaling voor de 
aanbestedende dienst werkt, daardoor niet meer onderaannemer is, maar aannemer wordt. De 
bepaling kan de aanbestedende dienst de mogelijkheid ontnemen om een betaling uit te stellen, 
in afwachting van de uitvoering van de opdracht volgens de voorschriften.

Amendement 1319
Riikka Manner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 Schrappen
Onderaanneming

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de 
aanbestedende dienst de inschrijver 
verzoeken, of hij kan daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te 
geven en welke onderaannemers hij 
voorstelt.
2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van 
de opdracht dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer 
overmaakt voor werken, leveringen of 
diensten aan de hoofdaannemer. In dat 
geval voeren de lidstaten passende 
mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.
3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

Or. en

Motivering

Aangezien de hoofdaannemer altijd aansprakelijk is voor al zijn verplichtingen ten opzichte van 
de gunnende instantie, is er geen reden voor de gunnende instantie om de inschrijver te vragen 
aan te geven welk deel van de opdracht van plan is aan onderaannemers te delegeren. Dit 
voorstel is met geen mogelijkheid in de praktijk toepasbaar. De gunnende instantie is niet in 
staat om de prijs van de relevante diensten, leveringen of werken van de onderaannemer te 
bepalen, aangezien dit een bedrijfsgeheim van de hoofdaannemer is.

Amendement 1320
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de 
aanbestedende dienst de inschrijver 
verzoeken in zijn inschrijving aan te geven 
welk gedeelte van de opdracht hij 
eventueel voornemens is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt. Wanneer er 
behoefte is aan speciale kennis en/of 
apparatuur, dient de hoofdaannemer de 
onderaannemers in de overheidsopdracht 
te vermelden.

Or. en

Amendement 1321
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de aanbestedingsdocumenten verzoekt
de aanbestedende dienst de inschrijver in 
zijn inschrijving aan te geven welk 
gedeelte van de opdracht hij aan derden in 
onderaanneming wil geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt, en 
informatie te verstrekken over de 
onderaannemer, zoals zijn naam, 
contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers. Elke wijziging in de 
onderaannemingsketen moet onverwijld 
meegedeeld worden aan de aanbestedende 
dienst.
Indien een wijziging wordt voorgesteld, 
onder andere wanneer een nieuwe 
onderaannemer aan de 
onderaannemingsketen wordt toegevoegd, 
moet de hoofdcontractant zijn naam, 
contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers aangeven. De 
contractanten in de 
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onderaannemingsketen eerbiedigen de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
voorwaarden die in de 
leveringsdocumenten zijn vastgelegd en 
zorgen ervoor dat de taken in het contract 
worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de beschrijving in de aanbesteding.

Or. fr

Amendement 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de aanbestedingsdocumenten dient de 
aanbestedende dienst de inschrijver te 
verzoeken in zijn inschrijving aan te geven 
welk gedeelte van de opdracht hij 
eventueel voornemens is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt, waarbij 
informatie wordt verstrekt over de 
onderaannemers, waaronder hun namen, 
contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers.

Door de ondernemer voorgestelde 
wijzigingen in de onderaannemingsketen 
moeten door de aanbestedende dienst 
worden goedgekeurd. Indien de 
voorgestelde wijziging de inschakeling 
van een nieuwe onderaannemer inhoudt, 
geeft de hoofdaannemer diens naam, 
contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers door.
Alle ondernemers in de 
onderaannemingsketen zien erop toe dat 
de bepalingen van deze richtlijn en de in 
de aanbestedingsdocumenten gestelde 
voorwaarden worden nageleefd, en 
waarborgen dat de taken die verband 
houden met de opdracht, worden 
uitgevoerd op een wijze die gelijkwaardig 
is aan hetgeen in de inschrijving vermeld 
staat.
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Or. en

Amendement 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 1324
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de 
aanbestedende dienst de gegadigden
verzoeken, of hij kan daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te geven 
en welke onderaannemers hij voorstelt.
Aanbestedende diensten kunnen 
onderaannemers weigeren die niet genoeg 
toegevoegde waarde bijdragen, of een 
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technisch, juridisch of financieel risico 
met zich meebrengen. Aanbestedende 
diensten kunnen in het 
aanbestedingsdocument aangeven welk 
gedeelte niet door onderaannemers mag 
worden uitgevoerd. In de 
opdrachtdocumentatie worden de redenen 
voor deze beperking opgegeven.

Or. en

Amendement 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten beperken de 
mogelijkheid voor een inschrijver om bij 
de uitvoering van een overheidsopdracht 
onderaannemers in te schakelen, tot 
maximaal drie opeenvolgende 
onderaannemers. De aanbestedende 
diensten kunnen verdere beperkingen aan 
het gebruik van onderaanneming stellen 
met betrekking tot het aantal 
onderaannemers of opeenvolgende 
onderaannemers of tot de mogelijkheid 
van wijzigingen in de 
onderaannemingsketen, of kunnen 
bepalen dat geen enkel onderdeel van een 
opdracht aan derden in onderaanneming 
mag worden gegeven.

Or. en

Amendement 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De redenen voor de inschakeling 
van onderaannemers worden uiteengezet 
in de aanbestedingsdocumenten; zij 
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moeten verband houden met technische 
overwegingen en mogen niet ten doel 
hebben de arbeidskosten te beperken.

Or. de

Amendement 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De redenen voor het gebruik van 
onderaannemers worden in de 
aanbestedingsdocumenten vermeld; zij 
berusten uitsluitend op technische 
overwegingen en mogen niet leiden tot het 
omzeilen van relevante wetgeving en 
verplichtingen die van toepassing zijn op 
de plaats waar de werken, diensten of 
leveringen worden verricht.

Or. en

Amendement 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van 
de opdracht dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer 
overmaakt voor werken, leveringen of 
diensten aan de hoofdaannemer. In dat 
geval voeren de lidstaten passende 
mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.

Schrappen
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Or. fr

Amendement 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van 
de opdracht dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer 
overmaakt voor werken, leveringen of 
diensten aan de hoofdaannemer. In dat 
geval voeren de lidstaten passende 
mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Directe betaling van de aanbestedende dienst aan onderaannemers maakt inbreuk op het 
juridische principe van contractvrijheid, en neemt het voordeel weg dat hoofdleveranciers 
hebben binnen de toeleveringsketen voor wat betreft het waarborgen van tijdige en kwalitatief 
hoogwaardige levering van het product of de dienst die aan de onderaannemer is gedelegeerd.

Amendement 1330
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van 
de opdracht dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer 

Schrappen
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overmaakt voor werken, leveringen of 
diensten aan de hoofdaannemer. In dat 
geval voeren de lidstaten passende 
mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.

Or. en

Motivering

De relatie tussen een aannemer en een onderaannemer is een basisonderdeel van 
contractwetgeving. Het voorstel zal leiden tot situaties waarin de onderaannemer zal proberen 
direct te worden uitbetaald door de aanbestedende dienst, en ontneemt hiermee de dienst zijn 
recht om betalingen van de aannemer in te houden om geldige redenen vanwege zijn prestaties 
voor de opdracht.

Amendement 1331
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van 
de opdracht dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer 
overmaakt voor werken, leveringen of 
diensten aan de hoofdaannemer. In dat 
geval voeren de lidstaten passende 
mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.

Schrappen

Or. de

Amendement 1332
Marc Tarabella



AM\908713NL.doc 143/153 PE492.860v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemer overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer.  In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
wijze van betaling worden in de 
aanbestedingsdocumenten omschreven.

2. De lidstaten beperken de mogelijkheid 
die de inschrijver heeft om bij de 
uitvoering van een overheidsopdracht met 
onderaannemers te werken tot drie of 
minder opeenvolgende onderaannemers.
De lidstaten bepalen dat de aanbestedende 
dienst verschuldigde betalingen op verzoek 
van de onderaannemer en wanneer de aard 
van het contract dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer moet 
overmaken voor werken, leveringen of 
diensten aan de hoofdaannemer. In 
dergelijk geval voeren de lidstaten 
passende mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling moeten
in de aanbestedingsdocumenten worden 
vastgelegd.

Or. fr

Amendement 1333
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemer overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
wijze van betaling worden in de 
aanbestedingsdocumenten omschreven.

2. De lidstaten bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemer overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
wijze van betaling worden in de 
aanbestedingsdocumenten omschreven.
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Or. de

Amendement 1334
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemer overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
wijze van betaling worden in de 
aanbestedingsdocumenten omschreven.

2. De lidstaten moeten in hun eigen 
wetgeving de mogelijkheid voorzien dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemer overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
wijze van betaling worden in de 
aanbestedingsdocumenten omschreven.

Or. it

Amendement 1335
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemer overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
wijze van betaling worden in de 

2. De lidstaten moeten in hun eigen 
wetgeving de mogelijkheid voorzien dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemer overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
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aanbestedingsdocumenten omschreven. wijze van betaling worden in de 
aanbestedingsdocumenten omschreven.

Or. it

Amendement 1336
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor gevallen waarin geen 
rechtstreekse betaling van de 
onderaannemers plaatsvindt, dienen de 
lidstaten maatregelen te treffen om te 
waarborgen dat de hoofdaannemer de 
onderaannemers geen ongunstigere 
voorwaarden biedt dan die welke tussen 
de aanbestedende dienst en de 
hoofdaannemer zijn overeengekomen. 

Or. de

Amendement 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen besluiten om 
een in de inschrijving genoemde 
onderaannemer uit te sluiten, indien:
(i) de onderaannemer niet voldoet aan de 
selectiecriteria zoals beoogd voor een 
inschrijving
(ii) de onderaannemer niet in staat is om 
zijn deel van de opdracht correct uit te 
voeren
De voorwaarden voor samenwerking in 
een procedure en de capaciteiten van de 
onderaannemer om zijn deel van de 
opdracht correct te uitvoeren zullen 
evenredig naar het aan de 
onderaannemer toegekende deel van de 
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opdracht worden beoordeeld op basis van 
de in artikelen 55 en 56 vastgelegde 
kwalitatieve selectiecriteria.

Or. en

Motivering

Aanbestedende diensten dienen meer mogelijkheden te hebben om invloed uit te oefenen op de 
onderaanbesteding van de succesvolle inschrijver. Zij dienen met name de bevoegdheid te 
krijgen om de geschiktheid en kwalificaties van de voorgestelde onderaannemers te controleren. 
Alle voorschriften op dit gebied dienen in overeenstemming te zijn met het 
evenredigheidsbeginsel.

Amendement 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

Schrappen

Or. en

Motivering

Onduidelijk.

Amendement 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet.

3. Lid 1 laat de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet.

Or. fr

Amendement 1340
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet.

3. Lid 1 laat de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet.

Or. en

Amendement 1341
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet.

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet. De aanbestedende dienst kan de 
onderaannemer verzoeken om te voldoen 
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

Amendement 1342
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de
hoofdondernemer onverlet.

3. De redenen voor het gebruik van 
onderaannemers moeten in de 
aanbestedingsdocumenten worden 
vermeld en mogen uitsluitend
voortvloeien uit technische overwegingen. 
Het gebruik van onderaanneming mag 
niet als doel hebben de relevante 
wetgeving en de voorschriften die van 
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toepassing zijn op het leveren van werken, 
diensten en leveringen, te omzeilen.
De leden 1 en 2 laten de aansprakelijkheid 
van de hoofdcontractant en de 
onderaannemers onverlet.

De lidstaten moeten voorzien in een stelsel 
van hoofdelijke aansprakelijkheid in de 
onderaannemingsketen.

Or. fr

Amendement 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

3. De hoofdaannemer en iedere 
intermediaire onderaannemer kunnen, 
naast of in plaats van een 
onderaannemer, rechtstreeks als borg 
aansprakelijk gehouden worden door de 
werknemer en/of gemeenschappelijke 
fondsen of instellingen van de sociale 
partners voor vorderingen die 
voortvloeien uit de niet-naleving van de 
bepalingen inzake sociale en 
arbeidsvoorwaarden, gezondheid en 
veiligheid op het werk, sociale zekerheid 
en werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU-wetgeving, nationale wetgeving, 
regelgeving 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 plaats waar de 
opdracht wordt uitgevoerd; deze 
verplichtingen zijn ook van toepassing in 
grensoverschrijdende situaties waarin 
werknemers uit een bepaalde lidstaat 
diensten leveren in andere lidstaten. Deze 
bepaling is van toepassing zonder enige 
bijkomende voorwaarden, met name 
wanneer de werkgever niet rechtstreeks in 
gebreke is.
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Or. de

Amendement 1344
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet.

3. Lid 1 laat de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet.

Or. de

Amendement 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdaannemer 
en de onderaannemers onverlet.

De lidstaten voorzien in een stelsel van 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
hele onderaannemingsketen.
De hoofdondernemer en elke bij de 
uitvoering van een overheidsopdracht 
betrokken onderaannemer zijn 
hoofdelijke aansprakelijk voor schade die 
ontstaat als gevolg van het niet naleven 
door een onderaannemer van 
voorschriften inzake grondrechten, 
gezondheids- en veiligheidseisen, sociale 
voorschriften en normen, 
arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden, gezondheid en 
veiligheid op de werkplek en sociale 
zekerheid, zoals bepaald in EU- en 
nationale wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen, collectieve overeenkomsten 
en contracten en het in bijlage XI 
vermelde internationaal arbeidsrecht dat 
van toepassing is op de locatie waar het 
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werk, de dienst of de levering wordt 
verricht;
De lidstaten kunnen in hun nationale 
recht voorzien in strengere 
aansprakelijkheidsregelingen.

Or. en

Amendement 1346
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De hoofdaannemer en elke 
intermediaire onderaannemer die 
betrokken is bij het verwezenlijken van de 
werken in het kader van een 
overheidsopdracht, zijn gezamenlijk en 
hoofdelijk aansprakelijk indien de 
onderaannemer de fundamentele rechten, 
de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften, de sociale 
regelgeving en normen, de voorschriften 
inzake tewerkstelling en 
arbeidsvoorwaarden, gezondheid en 
veiligheid op de werkplaats of sociale 
zekerheid niet naleeft en eveneens indien 
hij niet alle relevante bepalingen uit het 
recht van de Unie, nationale wettelijke, 
administratieve bepalingen en 
regelgeving, collectieve overeenkomsten 
en contracten en de in bijlage XI vermelde 
internationale overeenkomsten die gelden 
op de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering wordt verricht, naleeft. 
Deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werkers uit een bepaalde 
lidstaat diensten leveren in andere 
lidstaten. 
De aanbestedende dienst stelt in zijn 
contract met de hoofdaannemer, en de 
hoofdaannemer en eventuele 
intermediaire onderaannemers in hun 
contract met hun onderaannemers, dat 
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wanneer er redenen zijn om te vermoeden 
dat hun rechtstreekse onderaannemer de 
in de eerste alinea vermelde voorschriften 
schendt, de rechtstreekse onderaannemer 
onmiddellijk maatregelen moet treffen om 
de situatie recht te zetten en dat het 
betrokken contract indien dat niet 
gebeurt, beëindigd wordt. 
De lidstaten kunnen striktere regels 
inzake aansprakelijkheid opleggen uit 
hoofde van nationaal recht.

Or. fr

Amendement 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Aanbestedende diensten dienen 
ervoor te zorgen dat succesvolle 
inschrijvers contractueel verplicht zijn om 
tijdens de uitvoering van de opdracht te 
voldoen aan de verplichte wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen die geldig 
zijn in de lidstaat waar de opdracht wordt 
uitgevoerd.
Bovendien, wanneer de succesvolle 
inschrijver een deel van de werken, 
leveringen of diensten aan 
onderaannemers delegeert, en wanneer 
tijdens de uitvoering van de opdracht door 
een rechtbank of andere bevoegde 
instantie wordt geconstateerd dat een of 
meer onderaannemers de in de eerste 
alinea vermelde bepalingen hebben 
geschonden, dient de succesvolle 
inschrijver doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende contractuele sancties te 
treffen tegen de desbetreffende 
onderaannemer(s);
Wanneer de succesvolle inschrijver 
binnen drie maanden na de 
oorspronkelijke beschikking van de 
rechtbank of andere bevoegde instantie 
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niet heeft voldaan aan de in de eerste 
en/of tweede alinea genoemde 
verplichtingen, dient de aanbestedende 
dienst de kwestie aan de rechtbank of 
andere bevoegde instantie voor te leggen 
voor een beslissing over passende 
sancties.

Or. en

Motivering

Dit voorstel neemt de bezorgdheid in aanmerking van de rapporteur omtrent de van toepassing 
zijnde wetgeving inzake de verplichtingen van de hoofdaannemer en de verplichtingen binnen de 
toeleveringsketen, terwijl er ook voor wordt gezorgd dat deze nieuwe regels in overeenstemming 
blijven met het basisbeginsel van contractvrijheid en dat dit niet wordt geschonden.

Amendement 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het aantal bedrijven in 
onderaanneming betrokken bij het 
uitvoeren van een overheidsopdracht 
wordt beperkt tot een maximum van 3 
opeenvolgende onderaannemers.

Or. de

Amendement 1349
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een wijziging in een opdracht 
tijdens diens termijn wordt niet als 
substantieel gezien, wanneer voor de 
ontwikkeling van goederen en diensten en 
het bevorderen van innovaties een 
flexibele samenwerking vereist is tussen 
de betrokken partijen.
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Or. en

Amendement 1350
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een wijziging van een opdracht tijdens 
de looptijd ervan wordt geacht wezenlijk 
te zijn in de zin van lid 1 wanneer de 
opdracht hierdoor wezenlijk verschilt van 
de aanvankelijk gesloten opdracht.
Onverminderd de leden 3 en 4 wordt een 
wijziging in elk geval geacht wezenlijk te 
zijn wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. Onverminderd de leden 3 en 4 wordt een 
wijziging in elk geval geacht wezenlijk te 
zijn wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. fr

Amendement 1351
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een wijziging van een opdracht tijdens 
de looptijd ervan wordt geacht wezenlijk te 
zijn in de zin van lid 1 wanneer de 
opdracht hierdoor wezenlijk verschilt van 
de aanvankelijk gesloten opdracht.
Onverminderd de leden 3 en 4 wordt een 
wijziging in elk geval geacht wezenlijk te 
zijn wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. Een wijziging van een opdracht tijdens 
de looptijd ervan wordt geacht wezenlijk te 
zijn in de zin van lid 1 wanneer de 
opdracht hierdoor wezenlijk verschilt van 
de aanvankelijk gesloten opdracht.
Onverminderd de leden 3 en 4 wordt een 
wijziging geacht wezenlijk te zijn wanneer 
aan een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. es


