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Amendement 1352
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 2 – letter -a en -a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) wijzigt de aard van de opdracht;
(-a bis) impliceert de vervanging van de 
contractpartner;

Or. fr

Motivering

De bepalingen met betrekking tot wijziging van lopende opdrachten moeten worden aangevuld 
(wijziging van de aard van de opdracht is in alle gevallen een ingrijpende wijziging) en 
verduidelijkt (het bestaande lid 3 is met het oog op vereenvoudiging opgenomen in lid 2, 
aangezien het ook in dit geval een ingrijpende wijziging betreft).

Amendement 1353
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de wijziging verandert de economische 
balans van de opdracht ten gunste van de 
ondernemer;

(b) de wijziging verandert de economische 
balans van de opdracht, zoals bepaald bij 
de gunning van de opdracht, ten gunste 
van de ondernemer;

Or. es

Amendement 1354
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de wijziging verruimt het 
toepassingsgebied van de opdracht in 
aanzienlijke mate tot werken, leveringen of 

(c) de wijziging verruimt het 
toepassingsdoel van de opdracht in 
aanzienlijke mate tot werken, leveringen of 
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diensten die aanvankelijk daar niet onder 
vielen.

diensten die aanvankelijk daar niet onder 
vielen.

Or. fr

Amendement 1355
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vervanging van de ondernemer 
wordt geacht een wezenlijke wijziging te 
zijn in de zin van lid 1.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Schrapping van dit lid overeenkomstig het ingediende amendement voor artikel 72, lid 2 (nieuw 
lid c ter). Verduidelijking van de oorspronkelijke tekst.

Amendement 1356
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt echter niet in het 
geval van rechtsopvolging onder algemene 
of gedeeltelijke titel in de positie van de 
aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van 
herstructurering van de onderneming of 
insolventie, door een andere ondernemer 
die voldoet aan de aanvankelijk 
vastgestelde criteria voor kwalitatieve 
selectie, mits dit geen andere wezenlijke 
wijzigingen in de opdracht meebrengt en 
niet is bedoeld om de toepassing van deze 
richtlijn te omzeilen.

De eerste alinea geldt echter niet in het 
geval van rechtsopvolging onder algemene 
of gedeeltelijke titel in de positie van de 
aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van 
herstructurering van de onderneming of 
insolventie, door een andere ondernemer 
die voldoet aan de aanvankelijk 
vastgestelde criteria voor kwalitatieve 
selectie, mits dit geen andere wezenlijke 
wijzigingen in de opdracht meebrengt en 
niet is bedoeld om de toepassing van deze 
richtlijn te omzeilen of wanneer de 
aanbestedende dienst de 
tekenbevoegdheid van de hoofdaannemer 
overneemt overeenkomstig de bepalingen 
van de lidstaat conform artikel 71.

Or. en
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Motivering

De leden 4 en 6 zijn niet consistent genoeg om rechtsonzekerheid te voorkomen. Wij moeten de 
formulering van 2004/18/EG aanhouden, welke overeenkomt met lid 6, en artikel 72, lid 4, 
schrappen.

Amendement 1357
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt echter niet in het 
geval van rechtsopvolging onder algemene 
of gedeeltelijke titel in de positie van de 
aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van 
herstructurering van de onderneming of 
insolventie, door een andere ondernemer 
die voldoet aan de aanvankelijk 
vastgestelde criteria voor kwalitatieve 
selectie, mits dit geen andere wezenlijke 
wijzigingen in de opdracht meebrengt en 
niet is bedoeld om de toepassing van deze 
richtlijn te omzeilen.

Lid 2, letter -a bis), geldt niet in het geval 
van rechtsopvolging onder algemene of 
gedeeltelijke titel in de positie van de 
aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van 
herstructurering van de onderneming, 
vermogens- of activaoverdracht tussen 
bedrijven, overname van de 
contracthouder wegens insolventie door 
een andere ondernemer die voldoet aan de 
aanvankelijk vastgestelde criteria voor 
kwalitatieve selectie, mits dit geen andere 
wezenlijke wijzigingen in de opdracht 
meebrengt en niet is bedoeld om de 
toepassing van deze richtlijn te omzeilen.

Or. fr

Amendement 1358
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt echter niet in het 
geval van rechtsopvolging onder algemene 
of gedeeltelijke titel in de positie van de 
aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van 
herstructurering van de onderneming of 
insolventie, door een andere ondernemer 
die voldoet aan de aanvankelijk 
vastgestelde criteria voor kwalitatieve 
selectie, mits dit geen andere wezenlijke 

De eerste alinea geldt echter niet in het 
geval van rechtsopvolging onder algemene 
of gedeeltelijke titel in de positie van de
aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van 
herstructurering van de onderneming of 
insolventie, of op basis van een 
contractuele clausule, door een andere 
ondernemer die voldoet aan de 
aanvankelijk vastgestelde criteria voor 
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wijzigingen in de opdracht meebrengt en 
niet is bedoeld om de toepassing van deze 
richtlijn te omzeilen.

kwalitatieve selectie, mits dit geen andere 
wezenlijke wijzigingen in de opdracht 
meebrengt en niet is bedoeld om de 
toepassing van deze richtlijn te omzeilen.

Or. es

Amendement 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt evenmin indien de 
aanbestedende dienst verandert terwijl de 
overheidsopdracht ongewijzigd blijft.

Or. de

Motivering

Bij opdrachten die langere tijd duren kan het voor de aanbestedende dienst opportuun zijn de 
lopende opdracht als nieuwe opdrachtgever met goedkeuring van de ondernemer aan 
bijvoorbeeld een andere entiteit of dochtermaatschappij over te dragen. In beginsel houdt dit 
geen wezenlijke wijziging van de bepalingen van de overheidsopdracht in.

Amendement 1360
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging 
in geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in 
de zin van lid 1 wanneer de waarde ervan 
de in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet 
wijzigt. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Schrappen



AM\908760NL.doc 7/161 PE492.869v01-00

NL

Or. en

Motivering

De leden 4 en 6 zijn niet consistent genoeg om rechtsonzekerheid te voorkomen.Wij moeten de 
formulering van 2004/18/EG aanhouden, welke overeenkomt met lid 6, en artikel 72, lid 4, 
schrappen.

Amendement 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging in ieder geval niet geacht 
wezenlijk te zijn in de zin van lid 1 
wanneer de waarde ervan de in artikel 4 
vastgestelde drempels niet overschrijdt en 
wanneer deze minder dan 10% van de prijs 
van de aanvankelijke opdracht bedraagt, 
mits de wijziging de algemene aard van de 
opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. de

Motivering

Een stijging met 5% van de waarde van de opdracht is te gering, omdat in dat geval bijna iedere
kleine wijziging als wezenlijke wijziging zou worden aangemerkt. Met name bij openbare 
bouwprojecten zou deze waarde tot een onevenredig grote bureaucratische rompslomp leiden. 
Een waarde van 10% lijkt in de praktijk veel realistischer.

Amendement 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
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wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
15% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr

Amendement 1363
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt of wanneer deze minder dan 
10% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr

Amendement 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
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zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

zin van lid 1 wanneer deze minder dan 
20% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. en

Amendement 1365
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de bijgewerkte prijs van de 
aanvankelijke opdracht bedraagt, mits de
wijziging de algemene aard van de 
opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr

Motivering

Er wordt rekening gehouden met de bijgewerkte prijs van het aanvankelijke contract, die een 
meer juiste referentie lijkt te zijn.

Amendement 1366
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van de wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van de wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan 
minder dan 10% van de prijs van de 
aanvankelijke opdracht bedraagt, mits de 
wijziging de algemene aard van de 
opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. es

Amendement 1367
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan niet 
meer bedraagt dan 20% van de prijs van 
de aanvankelijke opdracht, mits de 
wijziging de algemene aard van de 
opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. it

Amendement 1368
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan niet 
meer bedraagt dan 10% van de prijs van 
de aanvankelijke opdracht, mits de 
wijziging de algemene aard van de 
opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. it

Amendement 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
15% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. en

Motivering

In 2000 erkende het EHvJ dat voor een verhoging met 10% geen nieuwe 
aanbestedingsprocedure vereist was (5/10/2000, zaak C-337/98, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen Franse Republiek). Als de drempel op 5% wordt vastgesteld, zou dit 
wijzigingen van opdrachten tijdens de looptijd ervan in de weg staan. Dit zou problematische 
gevolgen hebben bij de uitvoering van opdrachten. Met een drempel van 15% worden de door de 
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nationale en Europese rechtspraak uitgewerkte oplossingen overgenomen en wordt getracht 
misbruik bij de toepassing van de aanbestedingsregels te voorkomen.

Amendement 1370
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 4 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
15% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. en

Motivering

De drempel moet worden veranderd in 15%, wat in overeenstemming is met de hedendaagse 
rechtspraak, teneinde de speelruimte aan te geven aan de aanbestedende dienst en de aannemer 
en hen in staat te stellen te reageren op veranderende omstandigheden.

Amendement 1371
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wijzigingen van een opdracht worden 
niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van 
lid 1 wanneer door de 
aanbestedingsdocumenten is voorzien in 
duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 
herzieningsclausules of -opties. Deze 
clausules omschrijven de omvang en de 
aard van mogelijke wijzigingen of 

5. Wijzigingen van een opdracht worden 
niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van 
lid 1 wanneer door de 
aanbestedingsdocumenten is voorzien in 
duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 
herzieningsclausules of -opties, of in een 
prijsherzieningsclausule of clausules met 
betrekking tot de prijsvorming. Deze 
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keuzemogelijkheden alsmede de 
voorwaarden waaronder deze kunnen 
worden gebruikt. Zij voorzien niet in
wijzigingen of keuzemogelijkheden die de 
algemene aard van de gunningsprocedure 
kunnen veranderen.

clausules omschrijven de omvang en de 
aard van mogelijke wijzigingen of 
keuzemogelijkheden alsmede de 
voorwaarden waaronder deze kunnen 
worden gebruikt. Zij voorzien niet in 
wijzigingen of keuzemogelijkheden die de 
algemene aard van de gunningsprocedure 
kunnen veranderen.

Or. fr

Amendement 1372
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wijzigingen van een opdracht worden 
niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van 
lid 1 wanneer door de 
aanbestedingsdocumenten is voorzien in 
duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 
herzieningsclausules of -opties. Deze 
clausules omschrijven de omvang en de 
aard van mogelijke wijzigingen of 
keuzemogelijkheden alsmede de 
voorwaarden waaronder deze kunnen 
worden gebruikt. Zij voorzien niet in 
wijzigingen of keuzemogelijkheden die de 
algemene aard van de gunningsprocedure 
kunnen veranderen.

5. Wijzigingen van een opdracht worden 
niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van 
lid 1 wanneer door de 
aanbestedingsdocumenten is voorzien in 
duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 
herzieningsclausules of -opties of wanneer 
zij het gevolg zijn van fouten of 
weglatingen in de door de aanbestedende 
diensten verstrekte 
aanbestedingsdocumenten. Deze clausules 
omschrijven de omvang en de aard van 
mogelijke wijzigingen of 
keuzemogelijkheden alsmede de 
voorwaarden waaronder deze kunnen 
worden gebruikt. Zij voorzien niet in 
wijzigingen of keuzemogelijkheden die de 
algemene aard van de gunningsprocedure 
kunnen veranderen.

Or. es

Amendement 1373
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 6 – alinea 1 – letter c



PE492.869v01-00 14/161 AM\908760NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de prijsverhogingen zijn niet hoger dan 
50% van de waarde van de oorspronkelijke 
opdracht.

(c) de prijsverhogingen zijn niet hoger dan 
50% van de waarde van de bijgewerkte 
waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Or. fr

Motivering

Er wordt rekening gehouden met de bijgewerkte prijs van het aanvankelijke contract, die een 
meer juiste referentie lijkt te zijn.

Amendement 1374
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De aanbestedende diensten maken geen 
gebruik van wijzigingen in de opdracht in 
de volgende gevallen:

7. De aanbestedende diensten maken geen 
gebruik van wijzigingen in de opdracht 
wanneer de wijziging tot doel heeft het 
risico te compenseren van prijsverhogingen 
die door de contractant afgedekt zijn.

(a) wanneer de wijziging tot doel heeft 
gebreken in de uitvoering door de 
ondernemer of de gevolgen daarvan te 
verhelpen die door de handhaving van 
contractuele verplichtingen kunnen 
worden verholpen;
(b) wanneer de wijziging tot doel heeft het 
risico te compenseren van prijsverhogingen 
die door de contractant afgedekt zijn.

Or. en

Motivering

Wat de schrapping van letter a) betreft: dit is problematisch, want geen enkele aanbestedende 
dienst kan eenvoudig vorderingen die voortkomen uit gebreken in de uitvoering door de 
ondernemer terzijde schuiven teneinde een nieuwe aanbestedingsprocedure te voorkomen.

Amendement 1375
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De aanbestedende diensten maken geen 
gebruik van wijzigingen in de opdracht in 
de volgende gevallen:

7. De aanbestedende diensten mogen zich 
niet beroepen op de bepalingen van dit 
artikel wat betreft wijzigingen in de 
opdracht in de volgende gevallen:

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de formulering van het meerduidige voorstel voor een richtlijn.

Amendement 1376
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de wijziging tot doel heeft 
gebreken in de uitvoering door de 
ondernemer of de gevolgen daarvan te 
verhelpen die door de handhaving van 
contractuele verplichtingen kunnen 
worden verholpen;

Schrappen

Or. de

Motivering

Bij complexe projecten zou dit pragmatische wijzigingen van de opdracht teneinde de opdracht 
te realiseren, beletten. De opdrachtgever zou gedwongen zijn om de - in bepaalde gevallen 
eventueel ondoelmatige of zelfs technisch onmogelijke - contractuele verplichtingen van de 
ondernemer, die in de regel alleen door de opdrachtgever als tekortkoming worden gezien (en 
die de ondernemer betwist), via de rechter af te dwingen. Dit zou leiden tot rechtsonzekerheid en 
vertraging bij de uitvoering van opdrachten.

Amendement 1377
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 – inleidende formule



PE492.869v01-00 16/161 AM\908760NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten onder de bij het 
toepasselijke nationale contractenrecht 
bepaalde voorwaarden een opdracht voor 
werken, leveringen of diensten gedurende 
de looptijd ervan kunnen verbreken 
wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten onder de bij het 
toepasselijke nationale contractenrecht 
bepaalde voorwaarden een opdracht voor 
werken, leveringen of diensten gedurende 
de looptijd ervan kunnen verbreken 
wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 1378
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten onder de bij het 
toepasselijke nationale contractenrecht 
bepaalde voorwaarden een opdracht voor 
werken, leveringen of diensten gedurende 
de looptijd ervan kunnen verbreken 
wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
nationale verbintenissenrecht in acht 
wordt genomen bij het verbreken van een 
overheidsopdracht. De lidstaten mogen, 
wanneer aanbestedende diensten onder de 
bij het toepasselijke nationale 
contractenrecht bepaalde voorwaarden een 
opdracht voor werken, leveringen of 
diensten gedurende de looptijd ervan 
kunnen verbreken, eisen dat aan een van 
de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 1379
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in artikel 11 bepaalde uitzonderingen 
zijn niet langer van toepassing ten gevolge 
van een privé-deelneming in de 
rechtspersoon aan wie de opdracht is 
gegund overeenkomstig artikel 11, lid 4;

(a) de in artikel 11 bepaalde uitzonderingen 
zijn niet langer van toepassing ten gevolge 
van een privédeelneming in de 
rechtspersoon aan wie de opdracht is 
gegund overeenkomstig artikel 11;
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Or. fr

Motivering

Het is niet gerechtvaardigd om deze bepaling met betrekking tot de opzegging van 
overheidsopdrachten te beperken tot enkel de overeenkomsten met betrekking tot horizontale 
samenwerking (artikel 11.4). De bepaling zou van toepassing moeten zijn op alle gevallen zoals 
voorzien in artikel 11 (verticale samenwerking, gezamenlijke verticale samenwerking).

Amendement 1380
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een wijziging van de opdracht vormt 
een nieuwe gunning in de zin van 
artikel 72;

Schrappen

Or. es

Amendement 1381
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het Hof van Justitie van de Europese 
Unie stelt in een procedure 
overeenkomstig artikel 258 van het 
Verdrag vast dat een lidstaat zijn 
verplichtingen krachtens de Verdragen 
niet is nagekomen wegens het feit dat een 
tot deze lidstaat behorende aanbestedende 
dienst de betrokken opdracht heeft 
gegund zonder zijn verplichtingen 
krachtens de Verdragen en deze richtlijn 
na te komen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1382
Pablo Arias Echeverría
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het Hof van Justitie van de Europese 
Unie stelt in een procedure 
overeenkomstig artikel 258 van het 
Verdrag vast dat een lidstaat zijn 
verplichtingen krachtens de Verdragen 
niet is nagekomen wegens het feit dat een 
tot deze lidstaat behorende aanbestedende 
dienst de betrokken opdracht heeft 
gegund zonder zijn verplichtingen 
krachtens de Verdragen en deze richtlijn 
na te komen.

Schrappen

Or. es

Amendement 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het Hof van Justitie van de Europese 
Unie stelt in een procedure overeenkomstig 
artikel 258 van het Verdrag vast dat een 
lidstaat zijn verplichtingen krachtens de 
Verdragen niet is nagekomen wegens het
feit dat een tot deze lidstaat behorende 
aanbestedende dienst de betrokken 
opdracht heeft gegund zonder zijn 
verplichtingen krachtens de Verdragen en 
deze richtlijn na te komen.

(c) het Hof van Justitie van de Europese 
Unie stelt in een procedure overeenkomstig 
artikel 258 van het Verdrag vast dat een 
lidstaat zijn verplichtingen krachtens de 
Verdragen niet is nagekomen wegens het 
feit dat een tot deze lidstaat behorende 
aanbestedende dienst de betrokken 
opdracht heeft gegund zonder zijn 
verplichtingen krachtens de Verdragen en 
deze richtlijn na te komen. Een 
ondernemer die niet op de hoogte was van 
een door de aanbestedende dienst begane 
schending, kan de door hem als gevolg 
van de beëindiging geleden schade op de 
aanbestedende dienst verhalen.

Or. de

Motivering

Een ondernemer die niet op de hoogte was van de schending van de opdrachtgever, moet de 
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door hem in gewettigd vertrouwen in de totstandkoming van de opdracht gemaakte kosten, 
respectievelijk de door hem geleden schade, kunnen recupereren.

Amendement 1384
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer opeenvolgende 
wijzigingen waarop de inschrijver geen 
invloed heeft, de uitvoering van de 
overheidsopdracht onmogelijk maken, 
uitgezonderd het vastleggen van 
onevenredige investeringen, zorgen de
lidstaten ervoor dat de inschrijvers onder 
de bij het toepasselijke nationale 
contractenrecht bepaalde voorwaarden, 
kunnen:
(a) verzoeken om de compensatie van voor 
de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijke aanvullende diensten;
(b) verzoeken om de beëindiging van het 
contract.

Or. en

Amendement 1385
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij gebreke van schuld van de 
contractpartner waarborgen de lidstaten 
een recht op compensatie wanneer een 
aanbestedende dienst besluit of gehouden 
is een overheidsopdracht gedurende de 
looptijd ervan te verbreken.

Or. en

Amendement 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 73 bis
De lidstaten kunnen naar eigen 
goeddunken de keuze van 
dienstenverrichters organiseren op de 
manier die zij het meest passend vinden 
en het staat hen vrij om sociale diensten 
en andere specifieke diensten zelf te 
verlenen of om hun dienstverlening te 
organiseren op een andere manier die niet 
leidt tot het uitschrijven van 
overheidsopdrachten, op voorwaarde dat 
een dergelijk systeem de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en non-
discriminatie garandeert.

Or. de

Amendement 1387
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 73 bis
Wanneer de inhoud van het contract 
wordt geschonden en de ondernemer niet 
aan de in het contract bepaalde 
verplichtingen heeft kunnen voldoen, zijn 
de overheden verplicht op basis van de 
marktwaarde van de opdracht sancties te 
bepalen en op te leggen teneinde het in 
twijfel trekken van contracten 
doeltreffend te ontmoedigen.

Or. en

Amendement 1388
Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 73 bis
Monitoring van de uitvoering van 

opdrachten en register van niet-naleving
1. Aanbestedende diensten kunnen de 
uitvoering van de gegunde opdracht door 
de aannemer monitoren en zij kunnen een 
beoordeling van de uitvoering uitvoeren 
via een methode die gebaseerd is op 
objectieve en meetbare criteria en die 
systematisch, consequent en transparant 
wordt toegepast. Elke prestatiebeoordeling 
wordt bekendgemaakt aan de 
desbetreffende ondernemer, die de 
gelegenheid krijgt om binnen een 
redelijke termijn bezwaar te maken tegen 
de bevindingen en bescherming in rechte 
kan verkrijgen.
2. Als een beoordeling wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met lid 1 en een 
ondernemer of onderaannemer die voor 
die opdracht werd aangewezen blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
wezenlijke voorschriften uit hoofde van de 
opdracht en de ondernemer geen bezwaar 
heeft gemaakt tegen de bevindingen of de 
bezwaren van de ondernemer niet zijn 
gevalideerd door gerechtelijke 
bescherming aan te zoeken, deelt de 
aanbestedende dienst de feiten en de 
nodige details van een dergelijke 
beoordeling mee aan de toezichthoudende 
en administratieve instanties zoals 
bepaald in artikelen 84 en 88.
3. In dat geval wordt de ondernemer 
ingeschreven in een officieel register van 
niet-naleving dat wordt beheerd door de 
toezichthoudende en administratieve 
instanties zoals bedoeld in de artikelen 84 
en 88.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten eenvoudig de 
officiële registers van niet-naleving 
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kunnen raadplegen en informatie en 
bijstand kunnen verkrijgen met 
betrekking tot de toepassing van dit artikel 
via de bijstand die geboden wordt door de 
toezichthoudende en administratieve 
instanties, zoals vermeld in de artikelen 
84, 87 en 88.

Or. en

Amendement 1389
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 74 Schrappen
Gunning van opdrachten voor sociale en 

andere specifieke diensten
De in bijlage XVI opgesomde opdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden gegund in overeenstemming met 
dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 4, onder d), vastgestelde drempel.

Or. da

Amendement 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 74 Schrappen
Gunning van opdrachten voor sociale en 

andere specifieke diensten
De in bijlage XVI opgesomde opdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden gegund in overeenstemming met 
dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 4, onder d), vastgestelde drempel.
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Or. en

Motivering

Dit houdt verband met de herinvoering van het onderscheid tussen A- en B-diensten.

Amendement 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gunning van opdrachten voor sociale en 
andere specifieke diensten

Deelname aan en gunning van opdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten

Or. es

Amendement 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage XVI opgesomde opdrachten
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden gegund in overeenstemming met 
dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 4, onder d), vastgestelde drempel.

De in bijlage XVI opgesomde 
overheidsopdrachten voor sociale en 
andere specifieke diensten worden gegund 
in overeenstemming met dit hoofdstuk 
wanneer de waarde van de opdracht gelijk 
is aan of hoger dan de in artikel 4,
onder d), vastgestelde drempel.

Or. en

Motivering

Dit dient te worden gelezen in samenhang met amendementen waarin een compromis wordt 
voorgesteld inzake sociale en andere diensten, ten einde de heropneming van de in deel B 
genoemde diensten en de schrapping van deze sectie te voorkomen.

Amendement 1393
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage XVI opgesomde opdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden gegund in overeenstemming met 
dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 4, onder d), vastgestelde drempel.

De in bijlage XVI B opgesomde 
opdrachten voor sociale en andere 
specifieke diensten worden gegund in 
overeenstemming met dit hoofdstuk 
wanneer de waarde van de opdracht gelijk 
is aan of hoger dan de in artikel 4, onder 
d), vastgestelde drempel.

Or. fr

Amendement 1394
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage XVI opgesomde opdrachten
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden gegund in overeenstemming met 
dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 4, onder d), vastgestelde drempel.

De in bijlage XVI opgesomde contracten
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden, zonder dat afbreuk wordt gedaan 
aan de vrijheid van de lidstaten en/of de 
aanbestedende diensten om sociale 
diensten en andere specifieke diensten te 
leveren en die te organiseren zonder 
gebruik te hoeven maken van een 
gunningsprocedure voor een 
overheidsopdracht, gegund in 
overeenstemming met dit hoofdstuk 
wanneer de waarde van de opdracht gelijk 
is aan of hoger dan de in artikel 4, onder 
d), vastgestelde drempel).

Or. fr

Amendement 1395
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage XVI opgesomde opdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden gegund in overeenstemming met 

Onverminderd de vrijheid van de lidstaten 
en/of de overheidsdiensten om de in 
bijlage XVI opgesomde sociale diensten en 
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dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 4, onder d), vastgestelde drempel.

andere specifieke diensten zelf te verlenen 
of te organiseren op een manier die niet 
leidt tot het uitschrijven van 
overheidsopdrachten, worden opdrachten 
voor de in bijlage XVI opgesomde sociale 
en andere specifieke diensten gegund in 
overeenstemming met dit hoofdstuk 
wanneer de waarde van de opdracht gelijk 
is aan of hoger dan de in artikel 4, onder 
d), vastgestelde drempel.

Or. en

Amendement 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 74 bis
De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures voor 
opdrachten voor sociale diensten 
voorbehouden aan entiteiten zonder 
winstoogmerk die de uitvoering van 
programma’s voor sociale diensten die het 
voorwerp zijn van mededinging tot doel 
hebben of die de bescherming van de 
rechten van kwetsbare groepen die de 
doelgroep zijn van zulke sociale diensten 
tot maatschappelijk doel hebben.
Onder entiteiten zonder winstoogmerk 
worden verstaan entiteiten die minimaal 
70% van de positieve resultaten die 
voortvloeien uit een economische activiteit 
investeren in het verbeteren van de 
activiteit die zij uitoefenen of de diensten 
die zij verlenen.

Or. es

Amendement 1397
Christel Schaldemose
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 Schrappen
Bekendmaking van aankondigingen

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn om een 
overheidsopdracht te gunnen voor de in 
artikel 74 bedoelde diensten, maken hun 
voornemen hiertoe kenbaar via een 
aankondiging van opdracht.
2. Aanbestedende diensten die een 
overheidsopdracht hebben gegund voor de 
in artikel 84 bedoelde diensten, maken de 
resultaten hiervan bekend in een 
aankondiging van een gegunde opdracht.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage VI, 
delen H en I, omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.
De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.
4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

Or. da

Amendement 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 Schrappen
Bekendmaking van aankondigingen

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn om een 
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overheidsopdracht te gunnen voor de in 
artikel 74 bedoelde diensten, maken hun 
voornemen hiertoe kenbaar via een 
aankondiging van opdracht.
2. Aanbestedende diensten die een 
overheidsopdracht hebben gegund voor de 
in artikel 84 bedoelde diensten, maken de 
resultaten hiervan bekend in een 
aankondiging van een gegunde opdracht.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage VI, 
delen H en I, omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.
De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.
4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

Or. en

Motivering

Dit houdt verband met de herinvoering van het onderscheid tussen A- en B-diensten.

Amendement 1399
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn om een 
overheidsopdracht te gunnen voor de in
artikel 74 bedoelde diensten, maken hun 
voornemen hiertoe kenbaar via een 
aankondiging van opdracht.

Schrappen

Or. en

Amendement 1400
Wim van de Camp
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn om een 
overheidsopdracht te gunnen voor de in 
artikel 74 bedoelde diensten, maken hun 
voornemen hiertoe kenbaar via een 
aankondiging van opdracht.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Een vooraankondiging met verplichte bekendmaking is een verzwaring van de huidige 
verplichtingen. De verplichting veroorzaakts administratieve lasten, terwijl transparantie 
momenteel ook wordt bereikt door de huidige publicatieverplichtingen voor aanbestedingen.

Amendement 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn om een
overheidsopdracht te gunnen voor de in 
artikel 74 bedoelde diensten, maken hun 
voornemen hiertoe kenbaar via een 
aankondiging van opdracht.

Schrappen

Or. de

Motivering

Sociale en andere specifieke diensten als bedoeld in artikel 74 zijn louter plaatselijk van aard en 
laten zich daardoor niet zonder meer grensoverschrijdend aanbieden. Nieuwe voorschriften op 
het gebied van de aankondiging vooraf van opdrachten voor sociale en andere specifieke 
diensten leiden tot te veel bureaucratische rompslomp voor deze categorie diensten. Voor het 
waarborgen van de transparantie is de thans geldende aankondiging achteraf voldoende.

Amendement 1402
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn om een 
overheidsopdracht te gunnen voor de in 
artikel 74 bedoelde diensten, maken hun 
voornemen hiertoe kenbaar via een 
aankondiging van opdracht.

Schrappen

Or. de

Amendement 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten die voornemens 
zijn om een overheidsopdracht te gunnen 
voor de in artikel 74 bedoelde diensten, 
maken hun voornemen hiertoe kenbaar via
een aankondiging van opdracht.

1. Aanbestedende diensten die voornemens 
zijn om een overheidsopdracht te gunnen 
voor de in artikel 74 bedoelde diensten, 
maken hun voornemen hiertoe kenbaar op
een van de volgende manieren:
(a) via een aankondiging van opdracht, 
welke de in bijlage VI, deel H, 
omschreven informatie bevat in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren;
(b) via een vooraankondiging, welke 
overeenkomstig artikel 49 herhaald wordt 
bekendgemaakt en de in bijlage VI, deel I, 
vastgestelde informatie bevat. De 
vooraankondiging heeft specifiek 
betrekking op de diensten die het 
onderwerp van de te plaatsen opdrachten 
vormen. Er wordt in vermeld dat de 
opdrachten worden gegund zonder 
verdere bekendmaking en de 
belangstellende ondernemers worden erin 
verzocht hun belangstelling schriftelijk 
kenbaar te maken.

Or. en

Motivering

Bepalend amendement waarin een compromis wordt voorgesteld inzake sociale en andere 
diensten teneinde de heropneming van de in deel B genoemde diensten te voorkomen. Dit dient te 
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worden gelezen in samenhang met de voorgestelde verhoging van de drempel.

Amendement 1404
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten die een 
overheidsopdracht hebben gegund voor de
in artikel 84 bedoelde diensten, maken de 
resultaten hiervan bekend in een 
aankondiging van een gegunde opdracht.

2. Aanbestedende diensten die een 
overheidsopdracht hebben gegund voor de 
in artikel 74 bedoelde diensten, maken de 
resultaten hiervan bekend in een 
aankondiging van een gegunde opdracht.

Or. nl

Amendement 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten die een 
overheidsopdracht hebben gegund voor de 
in artikel 84 bedoelde diensten, maken de 
resultaten hiervan bekend in een 
aankondiging van een gegunde opdracht.

2. Aanbestedende diensten die een 
overheidsopdracht hebben gegund voor de 
in artikel 84 bedoelde diensten, maken de 
resultaten hiervan bekend in een 
aankondiging van een gegunde opdracht, 
welke de in bijlage VI, deel J, omschreven 
informatie bevat in overeenstemming met 
de standaardformulieren.

Or. en

Motivering

Onderdeel van het voorgestelde compromis inzake sociale diensten teneinde te voorkomen dat de 
in deel B genoemde diensten opnieuw moeten worden opgenomen.

Amendement 1406
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage VI, 
delen H en I, omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.

3. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
bevatten de in bijlage VI, deel I, 
omschreven informatie.

Or. en

Amendement 1407
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage VI, 
delen H en I, omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.

3. De in de lid 1 bedoelde aankondigingen 
bevatten de in bijlage VI, delen H en I, 
omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.

Or. nl

Amendement 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage VI, 
delen H en I, omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.

3. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. en

Motivering

Dit is een onderdeel van het voorgestelde compromis inzake sociale en andere diensten.

Amendement 1409
Cornelis de Jong



PE492.869v01-00 32/161 AM\908760NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage VI, 
delen H en I, omschreven informatie in 
overeenstemming met de
standaardformulieren.

3. De in lid 2 bedoelde aankondiging
bevat de in bijlage I omschreven informatie 
in overeenstemming met het 
standaardformulier.

Or. en

Amendement 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage VI, 
delen H en I, omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.

3. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
bevatten de in bijlage VI, delen H en I, 
omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.

Or. de

Motivering

Dit amendement sluit aan bij het amendement op artikel 75, lid 1 van dezelfde rapporteurs.

Amendement 1411
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage VI, 
delen H en I, omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.

3. De in de lid 2 bedoelde aankondigingen 
bevatten de in bijlage VI, delen H en I, 
omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.

Or. de
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Amendement 1412
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 1413
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. nl

Amendement 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. de

Motivering

Sociale en andere specifieke diensten zijn louter plaatselijk van aard en laten zich daardoor niet 
zonder meer grensoverschrijdend aanbieden. Overheidsinstanties moeten de EU-beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht nemen wanneer ze dergelijke diensten binnen hun 
nationale systemen aanbieden. Nieuwe voorschriften op het gebied van de aankondiging vooraf 
van opdrachten voor sociale en diensten leiden tot te veel bureaucratische rompslomp voor deze 
categorie diensten.

Amendement 1416
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. de

Amendement 1417
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

4. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 49.
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Or. en

Motivering

Een speciale behandeling van diensten is alleen gerechtvaardigd als deze geldt voor alle 
diensten van dezelfde aard. Juridische diensten, waaraan dezelfde beginselen van
vertrouwelijkheid ten grondslag liggen, mogen daarbij niet gediscrimineerd worden.

Amendement 1418
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

4. De in de lid 1 bedoelde aankondigingen 
worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 49.

Or. nl

Amendement 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

4. De in dit artikel bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

Or. en

Motivering

Dit is een onderdeel van de voorgestelde compromisoplossing inzake sociale en andere diensten, 
waarin de herinvoering van de in deel B genoemde diensten wordt voorkomen.

Amendement 1420
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

4. De in lid 2 bedoelde aankondiging 
wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 49.

Or. en

Amendement 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

4. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 49.

Or. de

Motivering

Dit amendement sluit aan bij het amendement bij artikel 75, lid 1 van dezelfde rapporteurs.

Amendement 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

4. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 49.

Or. de

Amendement 1423
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 Schrappen
Beginselen van gunning van 

overheidsopdrachten
1. De lidstaten voeren voor de gunning 
van onder dit hoofdstuk vallende 
opdrachten passende procedures in 
waarbij wordt gezorgd voor volledige 
naleving van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers en aanbestedende diensten 
rekening kunnen houden met de
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de noodzaak de kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
kunnen ook bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd.

Or. da

Amendement 1424
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 Schrappen
Beginselen van gunning van 

overheidsopdrachten
1. De lidstaten voeren voor de gunning 
van onder dit hoofdstuk vallende 
opdrachten passende procedures in 
waarbij wordt gezorgd voor volledige 
naleving van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
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ondernemers en aanbestedende diensten 
rekening kunnen houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de noodzaak de kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
kunnen ook bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd.

Or. nl

Motivering

Sociale diensten worden vaak lokaal en zonder grensoverschrijdende effecten verleend. Nieuwe 
verplichtingen op EU en nationaal niveau leiden tot onnodige administratieve lasten voor 
aanbestedende diensten en dienstverleners.

Amendement 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 Schrappen
Beginselen van gunning van 

overheidsopdrachten
1. De lidstaten voeren voor de gunning 
van onder dit hoofdstuk vallende 
opdrachten passende procedures in 
waarbij wordt gezorgd voor volledige 
naleving van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers en aanbestedende diensten 
rekening kunnen houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de noodzaak de kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
kunnen ook bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd.

Or. de

Motivering

Sociale diensten zijn plaatselijk van aard en kunnen daardoor niet zonder meer 
grensoverschrijdend worden aangeboden. Met name op het gebied van sociale en andere 
specifieke diensten moeten vereenvoudiging en flexibiliteit op de eerste plaats komen en moeten 
nieuwe bureaucratische hindernissen worden vermeden. In dit verband is aankondiging achteraf 
passend en voldoende om de beginselen van transparantie en gelijke behandeling te 
waarborgen.

Amendement 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 Schrappen
Beginselen van gunning van 

overheidsopdrachten
1. De lidstaten voeren voor de gunning 
van onder dit hoofdstuk vallende 
opdrachten passende procedures in 
waarbij wordt gezorgd voor volledige 
naleving van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers en aanbestedende diensten 
rekening kunnen houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de noodzaak de kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
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beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
kunnen ook bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd.

Or. en

Motivering

Dit houdt verband met de herinvoering van het onderscheid tussen A- en B-diensten.

Amendement 1427
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1428
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voeren voor de gunning 
van onder dit hoofdstuk vallende 
opdrachten passende procedures in 
waarbij wordt gezorgd voor volledige 

Schrappen
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naleving van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers en aanbestedende diensten 
rekening kunnen houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten.

Or. de

Amendement 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten voeren voor de gunning van 
onder dit hoofdstuk vallende opdrachten 
nationale regels in om ervoor te zorgen 
dat aanbestedende diensten de beginselen 
van transparantie en gelijke behandeling 
van ondernemers naleven. Het staat de 
lidstaten vrij de geldende procedurele 
regels vast te stellen zolang aanbestedende 
diensten rekening kunnen houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten.

Or. en

Motivering

Dit dient te worden gelezen in samenhang met de andere amendementen waarin een 
compromisoplossing wordt voorgesteld inzake sociale en andere diensten, teneinde de 
herinvoering van de in deel B genoemde diensten te voorkomen.

Amendement 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voeren voor de gunning van 
onder dit hoofdstuk vallende opdrachten 
passende procedures in waarbij wordt 
gezorgd voor volledige naleving van de 
beginselen van transparantie en gelijke 

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

ondernemers. In de regels worden de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten in aanmerking genomen.

Or. en

Motivering

De formulering van artikel 76 van het voorstel diende te worden verduidelijkt.

Amendement 1431
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten voeren voor de gunning van 
onder dit hoofdstuk vallende opdrachten 
passende procedures in waarbij wordt 
gezorgd voor volledige naleving van de 
beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling van ondernemers en 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de specifieke kenmerken van 
de betrokken diensten. De lidstaten 
kunnen er eveneens in voorzien dat de 
aanbestedende diensten ervoor kunnen 
kiezen om de deelname aan een 
aanbestedingsprocedure voor de levering 
van sociale diensten en gezondheidszorg 
te beperken tot non-profitorganisaties. In 
de aankondiging van de opdracht wordt 
naar de bepaling verwezen.

Or. fr

Amendement 1432
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 

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

houden met de noodzaak de kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren.

Or. en

Amendement 1433
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening houden 
met de noodzaak hoge kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
moeten bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd, maar ook rekening houden met 
kwaliteits- en duurzaamheidscriteria voor 
sociale diensten, zoals hierboven bepaald.
De aanbestedende diensten kunnen ook 
verwijzen naar de in het facultatieve 
Europees kwaliteitskader voor sociale 
diensten vastgestelde criteria. De lidstaten 
kunnen ook bepalen dat de aanbestedende 
diensten ervoor kunnen kiezen de 
deelneming aan een aanbesteding voor de 
levering van sociale en 
gezondheidsdiensten te beperken tot 
verenigingen zonder winstoogmerk, 
indien de specifieke behoefte van elke 
categorie gebruikers dit vereist.
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Or. en

Amendement 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening houden 
met de noodzaak een hoge kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
volledigheid van de diensten, de specifieke 
behoeften van verschillende categorieën 
gebruikers, met inbegrip van 
achtergestelde en kwetsbare groepen, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd, maar houden ook rekening met 
de hierboven bepaalde kwaliteits- en 
duurzaamheidscriteria voor sociale 
diensten.

Or. de

Amendement 1435
Rosa Estaràs Ferragut

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In overeenstemming met de 
beginselen van persoonlijke en integrale 
zorg, de vrije keuze van de betrokkene, de 
continuïteit van de zorg en kwaliteit 
kunnen de lidstaten formules vaststellen 
die de continuïteit garanderen van de 
dienstverlening aan de gebruikers door de 
ondernemers die de diensten voordien 
verstrekten, zowel voor opdrachten die 
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gegund worden vóór de publicatie van 
onderhavige richtlijn als voor opdrachten 
die na de publicatie gegund worden.

Or. es

Amendement 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten en/of aanbestedende 
diensten waarborgen dat de ondernemers 
hun verplichtingen inzake sociale en 
tewerkstellingscondities, welzijn en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en werkomstandigheden, zoals 
bepaald in EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XI, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt, nakomen; deze verplichtingen zijn 
ook van toepassing in 
grensoverschrijdende situaties, waar 
werkers uit een bepaalde lidstaat diensten 
leveren in andere lidstaten.

Or. de

Amendement 1437
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het staat de lidstaten vrij voor te 
schrijven dat de in bijlage XVI opgesomde 
sociale en andere specifieke diensten 
moeten worden geleverd door een
specifiek soort ondernemer.
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Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat sociale diensten worden geleverd door een soort bedrijf dat slechts uit 
winstoogmerk handelt en geen aandacht heeft voor de mens, moeten de lidstaten kunnen 
voorschrijven dat sociale diensten worden geleverd door een specifiek soort bedrijf.

Amendement 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende diensten volledig 
betaalkrachtig zijn jegens de bedrijven en 
dat de aanbestedende diensten bij wijze 
van preventie tevens een adequaat 
garantie-instrument instellen ter dekking 
van de vorderingen van bedrijven.

Or. it

Motivering

Het valt niet meer te billijken dat overheidsinstanties particuliere bedrijven langdurig op hun 
geld laten wachten voor geleverde werken en diensten. De instelling van een garantie-instrument 
ter dekking van de geldelijke aanspraken die een bedrijf kan laten gelden voor de uitvoering van 
een werk zou de effectieve betaling daarvan kunnen afdwingen.

Amendement 1439
Evelyne Gebhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
de voorschriften voor onderaannemers, 
zoals bepaald in artikel 71, worden 
nageleefd.

Or. de
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Amendement 1440
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Bij contracten die betrekking 
hebben op de in bijlage XVI vermelde 
diensten, kunnen de aanbestedende 
diensten verlangen dat de ondernemers de 
in een bepaalde sector behaalde winst in 
diezelfde sector herinvesteren, of alleen 
entiteiten zonder winstoogmerk als 
inschrijvers toelaten.

Or. en

Motivering

Onderstreept dat de aanbestedende diensten het recht hebben eisen te stellen om te garanderen 
dat belastinggeld voor sociale diensten ook voor dat doel wordt gebruikt, ook wanneer zij 
gebruikmaken van een openbare aanbesteding en niet alleen wanneer zij in eigen beheer werken.

Amendement 1441
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat de gronden voor uitsluiting, 
zoals bepaald in artikel 55, worden 
nageleefd.

Or. de

Amendement 1442
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Bij het kiezen van de 
dienstverlener kunnen lidstaten 
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overwegen voorbehouden opdrachten toe 
te passen, zoals bepaald in artikel 17.

Or. de

Amendement 1443
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 sexies. Aanbestedende diensten mogen 
specifieke opdrachten voorbehouden voor 
non-profitorganisaties die gespecialiseerd 
zijn in het verlenen van sociale diensten, 
op voorwaarde van de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling.

Or. de

Amendement 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien openbaarmaking van de gegevens 
over de uitslag van de prijsvraag de 
toepassing van de wet in de weg zou staan,
in strijd zou zijn met het openbare belang, 
schade zou berokkenen aan de 
rechtmatige commerciële belangen van 
publieke of particuliere ondernemers, 
inclusief de belangen van de ondernemer 
aan wie de opdracht is gegund, of afbreuk 
zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers, 
behoeven deze gegevens niet te worden 
bekendgemaakt.

De gegevens over de uitslag van de 
prijsvraag worden openbaargemaakt, 
tenzij de openbaarmaking de toepassing 
van de wet in de weg zou staan of in strijd 
zou zijn met het openbare belang.

Or. en

Amendement 1445
Andreas Schwab
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Voorstel voor een richtlijn
Titel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

TITEL III bis
REGELS OP HET GEBIED VAN 

CONCESSIES VOOR OPENBARE 
WERKEN

[Aanvullende bepalingen ter zake worden 
op een latere datum toegevoegd middels 
compromisamendenten.]

Or. de

Motivering

Aanvullende bepalingen ter zake dienen op een latere datum te worden toegevoegd door middel 
van compromisamendementen. 

Amendement 1446
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Titel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

TITEL III ter
REGELS OP HET GEBIED VAN 

CONCESSIES VOOR OPENBARE 
DIENSTEN
Artikel (...)

Geldende regels
Voor concessies voor diensten gelden de 
regels van deze richtlijn over openbare
werken.

Or. de

Motivering

Er zal een discussie moeten worden gevoerd over de vraag of de regels inzake 
concessieovereenkomsten voor werken en diensten niet in de gunningsrichtlijn moeten worden 
opgenomen teneinde de homogeniteit van de rechtsorde te waarborgen. Analoge toepassing van 
de regels voor concessieovereenkomsten voor werken is waarschijnlijk niet overal mogelijk; dit 
moet worden besproken.
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Aanvullende bepalingen ter zake dienen op een latere datum te worden toegevoegd door middel 
van compromisamendementen. 

Amendement 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Titel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BESTUUR HANDHAVING, VERSLAGLEGGING 
EN ADMINISTRATIEVE 
SAMENWERKING

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur.

Amendement 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een ondernemer of een 
onderaannemer aangesteld voor een 
opdracht aanzienlijke of herhaaldelijke 
tekortkomingen heeft getoond voor eender 
welke substantiële vereiste voor de 
opdracht, moet de aanbestedende dienst 
de feiten en de benodigde details 
doorgeven aan de toezichthoudende en de 
administratieve autoriteiten, zoals bepaald 
in artikelen 84 en 88.

Or. de

Amendement 1449
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – alinea 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten waarin artikel 88 
voorziet, eenvoudig informatie en bijstand 
kunnen verkrijgen met betrekking tot de 
toepassing van dit artikel via de 
toezichthoudende en administratieve 
autoriteiten, zoals bepaald in artikelen 84 
en 88.

Or. de

Amendement 1450
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – enige alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig Richtlijn 89/665/EEG 
van de Raad zorgen de lidstaten voor een 
correcte tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn door doeltreffende, beschikbare 
en transparante mechanismen ter 
aanvulling van het bestaande stelsel van 
beroepsmogelijkheden tegen beslissingen 
van aanbestedende diensten.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Het is overbodig om in een richtlijn op te nemen dat de richtlijn correct wordt toegepast.

Amendement 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – enige alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig Richtlijn 89/665/EEG 
van de Raad zorgen de lidstaten voor een 
correcte tenuitvoerlegging van deze
richtlijn door doeltreffende, beschikbare 
en transparante mechanismen ter 
aanvulling van het bestaande stelsel van 

1. Teneinde doeltreffend een correcte en 
efficiënte tenuitvoerlegging te kunnen 
garanderen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
ten minste de in dit artikel genoemde 
taken worden uitgevoerd door een of meer 
instanties of structuren. Zij delen de 
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beroepsmogelijkheden tegen beslissingen 
van aanbestedende diensten.

Commissie alle voor deze taken bevoegde 
instanties of structuren mee.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur.

Amendement 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
toezicht wordt gehouden op de toepassing 
van de aanbestedingsregels, met inbegrip 
van de uitvoering van door de Unie 
medegefinancierde projecten, met het oog 
op het opsporen van bedreigingen voor de 
financiële belangen van de Unie. Dit 
toezicht wordt aangewend om mogelijke 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden.
Wanneer de toezichtinstanties of 
-structuren specifieke schendingen of 
systeemgebonden problemen constateren, 
zijn zij bevoegd deze problemen te 
verwijzen naar nationale auditinstanties, 
strafhoven of tribunalen of andere 
passende instanties of structuren, zoals de 
ombudsman, nationale parlementen of 
commissies daarvan.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur.

Amendement 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De resultaten van de 
toezichtactiviteiten overeenkomstig lid 2 
worden door middel van passende 
informatiemiddelen aan het publiek 
beschikbaar gesteld. In het bijzonder 
publiceren de lidstaten ten minste eens in 
de twee jaar een overzicht van de meest 
voorkomende oorzaken van verkeerde 
toepassing of van rechtsonzekerheid, met 
inbegrip van mogelijke structurele of 
herhaaldelijk terugkerende problemen bij 
de toepassing van de regels, waaronder
eventuele gevallen van fraude en andere 
onwettige gedragingen.
De lidstaten sturen de Commissie elke 
twee jaar een algemeen overzicht van hun 
nationaal beleid inzake duurzame 
aanbestedingen, waarin zij de relevante 
nationale actieplannen en initiatieven
beschrijven en, indien bekend, de 
praktische tenuitvoerlegging daarvan. Zij 
vermelden tevens de slaagkansen van 
kmo's in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, vermelden de lidstaten 
of er initiatieven bestaan om dit 
slaagpercentage te verhogen.
Op basis van de ontvangen gegevens 
brengt de Commissie regelmatig een 
verslag uit over de tenuitvoerlegging en de 
beste praktijken van dergelijke 
beleidsmaatregelen op de interne markt.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur.

Amendement 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Personen of organen die geen 
toegang hebben tot beroepsprocedures 
krachtens Richtlijn 89/665/EEG van de 
Raad krijgen de mogelijkheid eventuele 
schendingen van deze richtlijn mee te 
delen aan een bevoegde instantie of 
structuur die alle voldoende gemotiveerde 
klachten naar behoren in overweging 
neemt en passende maatregelen neemt 
onder voorbehoud van de in de nationale 
wetgeving bepaalde bevoegdheden.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur.

Amendement 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De lidstaten zorgen ervoor 
dat richtlijnen voor de uitleg en 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
inzake de gunning van 
overheidsopdrachten gratis beschikbaar 
zijn, teneinde de aanbestedende diensten 
en ondernemers te helpen bij de correcte 
toepassing van de voorschriften van de 
Unie inzake de gunning van 
overheidsopdrachten.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur.

Amendement 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Onverminderd de algemene 
procedures en werkmethoden die de 
Commissie heeft vastgesteld voor haar 
mededelingen aan en contacten met de 
lidstaten, wijzen de lidstaten een 
contactpunt aan voor de samenwerking 
met de Commissie ten aanzien van de 
toepassing van het Europese recht en de 
uitvoering van de begroting van de Unie 
overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur.

Amendement 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies. De aanbestedende diensten 
bewaren, ten minste voor de looptijd van 
het contract, een kopie van alle gesloten 
contracten met een waarde groter of gelijk 
aan
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
overheidsopdrachten voor leveringen of 
diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
overheidsopdrachten voor werken.
Zij verlenen toegang tot deze contracten 
overeenkomstig de geldende regels over 
toegang tot documenten en 
gegevensbescherming.
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Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur.

Amendement 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Register van niet-naleving

1. Indien een ondernemer de 
voorwaarden van de opdracht niet naleeft, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
sociale en tewerkstellingsbescherming, 
arbeidsvoorwaarden en onderaanneming, 
wordt deze ingeschreven in een register 
van niet-naleving van 
aanbestedingsregels.
2. Het register van niet-naleving wordt 
bewerkt en regelmatig geactualiseerd door 
de in de artikelen 84 en 88 genoemde 
toezichthoudende en administratieve 
autoriteiten. De aanbestedende diensten 
hebben het recht en de plicht het register 
te raadplegen alvorens een 
overheidsopdracht toe te kennen.

Or. en

Amendement 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Register van niet-naleving

Indien een ondernemer de voorwaarden 
van de opdracht niet naleeft, in het 
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bijzonder met betrekking tot de sociale en 
tewerkstellingsbescherming, 
arbeidsvoorwaarden en onderaanneming, 
wordt hij ingeschreven in een register van 
niet-naleving. Ingeschreven staan in een 
register van niet-naleving is een grond 
voor uitsluiting.

Or. de

Amendement 1460
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 84 Schrappen
Overheidstoezicht

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
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(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) informatie over het toezicht en de 
voortgangsbegeleiding, overeenkomstig de 
leden 3 tot en met 5 van dit artikel, van 
inbreuken op aanbestedingsregels die de 
begroting van de Unie raken;
(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(d) invoering en toepassing van algemene, 
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werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.
De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
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nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en 
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
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instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen
5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten.Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
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binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 
uitoefent.

Or. en

Motivering

Deze artikelen zorgen voor een onnodige administratieve belasting. Het is aan de lidstaten om 
hun binnenlandse administratie te organiseren. De lidstaten kunnen zonder Europese wetgeving 
besluiten een toezichtsinstantie (artikel 84) in het leven te roepen. Artikel 84 is in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 84 Schrappen
Overheidstoezicht

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
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richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) informatie over het toezicht en de 
voortgangsbegeleiding, overeenkomstig de 
leden 3 tot en met 5 van dit artikel, van 
inbreuken op aanbestedingsregels die de 
begroting van de Unie raken;
(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
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gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
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fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.
De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en 
beginselen te verhelpen.
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De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen
5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
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rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten.Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 
uitoefent.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur. Met dit amendement wordt artikel 84 inzake 
overheidstoezicht geheel geschrapt. De machtiging van één enkele nationale toezichtsinstantie in 
elke afzonderlijke lidstaat zou een schending zijn van het subsidiariteitsbeginsel en zou 
onmogelijk ten uitvoer kunnen worden gelegd door lidstaten met een decentrale overheid of een 
federale structuur.

Amendement 1462
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 

Schrappen



PE492.869v01-00 68/161 AM\908760NL.doc

NL

(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) informatie over het toezicht en de 
voortgangsbegeleiding, overeenkomstig de 
leden 3 tot en met 5 van dit artikel, van 
inbreuken op aanbestedingsregels die de 
begroting van de Unie raken;
(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
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3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
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nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.
De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
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De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en 
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen
5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
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aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 
uitoefent.

Or. nl

Motivering

De eis om nationale toezichtsinstanties op te richten en deze instanties de tekst van alle gegunde 
opdrachten te vertrekken is duidelijk in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Er moet meer 
vertrouwen zijn in democratische controle op aanbestedende diensten. Bovendien leiden deze 
regels tot meer administratieve lasten voor de aanbestedende diensten.
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Amendement 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 84 Schrappen
Overheidstoezicht

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
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bevordering van innovatie;
(c) informatie over het toezicht en de 
voortgangsbegeleiding, overeenkomstig de 
leden 3 tot en met 5 van dit artikel, van 
inbreuken op aanbestedingsregels die de 
begroting van de Unie raken;
(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
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vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.
De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
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en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en 
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen
5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
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het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten.Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
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informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 
uitoefent.

Or. en

Motivering

Door de voorgestelde wetgeving zal de administratieve last voor de lidstaten aanmerkelijk 
toenemen. Bovendien zal deze de interne organisatie van de overheid in de lidstaten beïnvloeden. 
Beslissingen met betrekking tot de activiteiten die moeten worden ondernomen om een correcte 
toepassing van de richtlijn en verantwoordelijke instellingen te garanderen, moeten worden 
overgelaten aan de lidstaten.

Amendement 1464
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.

Schrappen

Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
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slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) informatie over het toezicht en de 
voortgangsbegeleiding, overeenkomstig de 
leden 3 tot en met 5 van dit artikel, van 
inbreuken op aanbestedingsregels die de 
begroting van de Unie raken;
(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
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bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.
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De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
5. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en 
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
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betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen
6. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
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afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 
uitoefent.

Or. de

Amendement 1465
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 84 Schrappen
Overheidstoezicht

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
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vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) informatie over het toezicht en de 
voortgangsbegeleiding, overeenkomstig de 
leden 3 tot en met 5 van dit artikel, van 
inbreuken op aanbestedingsregels die de 
begroting van de Unie raken;
(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
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richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
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gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.
De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en 
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
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onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen
5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten.Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 



PE492.869v01-00 88/161 AM\908760NL.doc

NL

worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 
uitoefent.

Or. en

Motivering

De machtiging van één enkele nationale toezichtsinstantie in elke afzonderlijke lidstaat zou een 
schending zijn van het subsidiariteitsbeginsel en zou onmogelijk ten uitvoer kunnen worden 
gelegd door lidstaten met een decentrale overheid of een federale structuur.

Amendement 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.

1. Lidstaten waarborgen toezicht op en 
coördinatie van uitvoeringsactiviteiten.
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Or. fr

Amendement 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de
hoogte van de aangewezen instantie.

1. De lidstaten zorgen voor de correcte 
tenuitvoerlegging en democratisch, 
financieel en juridisch toezicht op de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn. Het 
staat de lidstaten vrij te beslissen of zij één 
onafhankelijke instantie willen aanwijzen 
voor het toezicht op en de coördinatie van 
activiteiten, of dat zij het toezicht willen 
overlaten aan bestaande 
toezichtsinstanties die reeds democratisch, 
financieel en juridisch toezicht op de
aanbestedende diensten uitoefenen.
Als een lidstaat besluit geen afzonderlijke 
onafhankelijke toezichtsinstantie aan te 
wijzen, zorgt deze lidstaat ervoor dat:
(a) de gemeenteraden, regionale en 
nationale overheden volledig zijn 
toegerust om het democratisch toezicht op 
de aanbestedende dienst te kunnen 
controleren en uitoefenen;
(b) de accountants die belast zijn met de 
financiële controle van regionale en 
nationale overheden, volledig zijn 
toegerust om de aanbestedende diensten te 
controleren en hun rekeningen na te zien;
(c) het justitiële apparaat volledig is 
toegerust om juridisch toezicht op de 
aanbestedende diensten uit te oefenen.

Or. en

Amendement 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.

1. De lidstaten wijzen een onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.

Or. de

Amendement 1469
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna „de toezichtsinstantie”). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna „de toezichtsinstantie”), voor zover 
deze onafhankelijke instantie nog niet 
bestaat. De lidstaten stellen de Commissie 
op de hoogte van de aangewezen instantie.

Or. nl

Amendement 1470
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.

1. De lidstaten zorgen voor mechanismen 
voor het toezicht op en de coördinatie van 
uitvoeringsactiviteiten. De 
bevoegdhedenstructuur in lidstaten met 
een samengestelde of gedecentraliseerde 
administratieve structuur moet in elk 
geval geëerbiedigd worden. De lidstaten 
wijzen die instanties aan die het beste 
beantwoorden aan hun staatsstructuur.

Or. es
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Amendement 1471
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 2 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) statistieken en een overzicht van de 
toepassing van de in artikel 30 bedoelde 
onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, met 
inbegrip van een lijst van ondernemers 
aan wie volgens deze procedure 
overheidsopdrachten werden gegund en 
de redenen voor de toepassing van deze 
procedure;

Or. en

Amendement 1472
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip van 
de gevallen die zich voordoen in door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten.

(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip van 
de gevallen die zich voordoen in door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten, evenals, waar mogelijk, over het 
resultaat van verwijzingen naar bevoegde 
administratieve, wetshandhavings- of 
justitiële autoriteiten.

Or. en

Amendement 1473
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 2 – alinea 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip van 
de gevallen die zich voordoen in door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten.

(d) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip van 
de gevallen die zich voordoen in door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Deze gegevens worden volgens 
een gemeenschappelijke reeks variabelen 
en methodologie gerangschikt, opdat op 
EU-niveau uniforme gegevensbanken en 
statistieken over aanbestedingen kunnen 
worden opgesteld, waardoor 
wetenschappelijke vergelijkingen tussen 
de aanbestedingspraktijken tussen de 
verschillende lidstaten van de Unie 
mogelijk worden gemaakt.

Or. en

Amendement 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:

3. De bevoegde instanties zijn belast met 
de volgende taken:

Or. fr

Amendement 1475
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:

3. De toezichtsmechanismen moeten 
garanderen dat de volgende taken worden 
uitgevoerd:
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Or. es

Amendement 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;

(a) toezicht op de correcte toepassing van 
de aanbestedingsregels en van de regels 
voor sociale en 
tewerkstellingsbescherming door de 
ondernemer aan wie het contract werd 
toegekend, en door zijn onderaannemers, 
met inbegrip van de daaraan verbonden 
praktijk van aanbestedende diensten en in 
het bijzonder van aankoopcentrales;

Or. de

Amendement 1477
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden;

(d) invoering en toepassing, in 
samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties, van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden. Dit 
omvat tevens het in kaart brengen van 
risico's waarbij de kwetsbare punten van 
de aanbestedende diensten, evenals van de 
interne en externe toezichtsinstanties, 
worden vastgesteld, activiteiten binnen de 
aanbestedingsprocedures waar risico's 
werden vastgesteld en kwetsbare sectoren 
en/of projecten. De 'red flag' indicatoren 
en het in kaart brengen van de risico's 
worden regelmatig geactualiseerd;
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Or. en

Amendement 1478
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) invoering van procedures voor het 
melden van ernstige onregelmatigheden, 
waarin tevens de anonimiteit van de 
informant wordt beschermd;

Or. en

Amendement 1479
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) invoering en toepassing van 
algemene, werkbare, 'red flag' 
indicatorsystemen om:
(i) opdrachten met een risico op 
opkomende monopolistische en 
oligopolistische structuren en markten op 
te sporen en te voorkomen;
(ii) overheidsopdrachten en 
aanbestedingsprocessen waarbij de 
mogelijkheden van de kmo's en de 
plaatselijke bedrijven om deel te nemen en 
de opdracht te krijgen, worden 
ondermijnd, feitelijk en doeltreffend te 
voorkomen;
(iii) de uitsluiting van het recht van de 
eindgebruikers om te kunnen kiezen en 
gehoord te worden, te voorkomen;

Or. en

Amendement 1480
Monica Luisa Macovei
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) centraliseren van gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden, alsmede, waar 
mogelijk, over de follow-up ervan door de 
bevoegde administratieve, 
wetshandhavings- en justitiële 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 1481
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d quater) in samenwerking met de 
wetshandhavingsinstanties zorgen voor 
gespecialiseerde training van 
aanbestedende diensten en 
functionarissen van de interne 
toezichtsinstanties op het gebied van het 
opsporen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden;

Or. en

Amendement 1482
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d quinquies) zorgen voor de
bekendmaking van regelmatig 
geactualiseerde lijsten met ondernemers 
die zijn uitgesloten van deelneming aan 
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een aanbesteding op grond van de in 
artikel 55, leden 1, 2 en 3 vastgelegde 
redenen;

Or. en

Amendement 1483
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) aan organisaties van het 
maatschappelijk middenveld het recht 
verlenen toezicht te houden en namens 
personen met beperkte rechts- of andere 
bevoegdheid te melden dat de kwaliteit 
van de aan de personen met beperkte 
rechts- of andere bevoegdheid geleverde 
diensten en goederen in overeenstemming 
is met de grondrechten van de EU, de 
technische specificaties en 
gunningscriteria zoals vastgesteld in de 
opdracht en de vereisten met betrekking 
tot het voldoen aan de specifieke behoefte 
van elke categorie gebruikers.

Or. en

Amendement 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) behandeling van de verslagen die 
haar zijn toegezonden door 
aanbestedende diensten die gebruik willen 
maken van een 
onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande aankondiging;

Or. it
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Amendement 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) beheer van het officiële register 
van niet-naleving zoals vastgesteld in 
artikel 73 bis.

Or. en

Amendement 1486
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.

Schrappen

Or. it
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Amendement 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in beroepsprocedures 
tegen beslissingen van aanbestedende 
diensten krachtens nationaal recht 
bevoegde gerechtelijke instanties aan te 
zoeken wanneer deze een schending heeft
vastgesteld tijdens haar activiteiten van 
toezicht en juridisch advies.

De bevoegde instanties kunnen in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens nationaal 
recht bevoegde gerechtelijke instanties aan 
te zoeken wanneer deze een schending 
hebben vastgesteld tijdens hun activiteiten 
van toezicht en juridisch advies.

Or. fr

Amendement 1489
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in beroepsprocedures 
tegen beslissingen van aanbestedende 
diensten krachtens nationaal recht 
bevoegde gerechtelijke instanties aan te 
zoeken wanneer deze een schending heeft
vastgesteld tijdens haar activiteiten van 
toezicht en juridisch advies.

De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstanties om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens nationaal 
recht bevoegde gerechtelijke instanties aan 
te zoeken wanneer deze een schending 
hebben vastgesteld tijdens hun activiteiten 
van toezicht en juridisch advies.

Or. es

Amendement 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 4 – alinea 1



PE492.869v01-00 100/161 AM\908760NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan en 
contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en op 
de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie verslag 
uit over elke schending van deze richtlijn 
in procedures voor de gunning van direct 
of indirect door de Unie gefinancierde 
opdrachten.

4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan en 
contacten met de lidstaten, treden de 
bevoegde instanties op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en op 
de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengen aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning van 
direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.

Or. fr

Amendement 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en 
beginselen te verhelpen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen

Schrappen

Or. fr

Amendement 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, komen niet in de plaats van 
en doen niet af aan de institutionele rol van 
de Commissie als behoeder van het 
Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om op 
te treden in overeenstemming met de haar 
krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.

5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de bevoegde 
instanties verrichten om te verzekeren dat 
de beslissingen van de aanbestedende 
diensten voldoen aan deze richtlijn en de 
algemene beginselen van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, komen niet in de plaats van en doen 
niet af aan de institutionele rol van de 
Commissie als behoeder van het Verdrag.
Wanneer de Commissie een individueel 
geval voor behandeling verwijst, behoudt 
zij voorts het recht om op te treden in 
overeenstemming met de haar krachtens 
het Verdrag verleende bevoegdheden.
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Or. fr

Amendement 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:

Schrappen

(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken

Or. de

Motivering

Een verplichting tot volledige bekendmaking zou ertoe leiden dat van bepaalde opdrachten de 
kleinste zakelijke bijzonderheden worden bekendgemaakt, waardoor de desbetreffende 
"knowhow" (bedrijfsgeheimen) eventueel zelfs in weerwil van de geheimhoudingsbepalingen ter 
beschikking van derden zou moeten worden gesteld. Hiermee zou de transparantie echter niet 
zijn gediend, aangezien de aanbestedingsprocedure met gunning van de opdracht is afgesloten.

Amendement 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:

6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de bevoegde instanties de volledige tekst 
van alle gegunde opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger dan:

Or. fr

Amendement 1496
Monica Luisa Macovei
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;

(a) 800 000 euro in het geval van 
overheidsopdrachten voor leveringen of
diensten;

Or. en

Amendement 1497
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;

(a) 250 000 euro in het geval van 
overheidsopdrachten voor leveringen of 
diensten;

Or. en

Amendement 1498
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.

(b) 5 000 000 euro in het geval van 
overheidsopdrachten voor werken.

Or. en

Amendement 1499
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.

(b) 1 000 000 euro in het geval van 
overheidsopdrachten voor werken.
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Or. en

Amendement 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.

Schrappen

Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.

Or. de

Motivering

De bestaande rechten op inzage in dossiers in het kader van contentieuze procedures met 
betrekking tot gunningen en aanvullende bestaande rechten uit hoofde van reeds zeer vergaande 
wetgeving inzake vrijheid van informatie zijn volstrekt toereikend.
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Amendement 1501
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot bepaalde 
delen van de opdrachten kan worden 
geweigerd wanneer de vrijgeving daarvan 
de handhaving van de wet in de weg zou 
staan of anderszins in strijd zou zijn met 
het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.

7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op verzoek kosteloze, 
onbeperkte, volledige en rechtstreekse 
toegang tot de in lid 6 bedoelde 
opdrachten.Toegang tot bepaalde delen van 
de opdrachten kan alleen worden 
geweigerd wanneer de vrijgeving daarvan 
de handhaving van de wet in de weg zou 
staan of anderszins in strijd zou zijn met 
het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Besluiten om op deze gronden de toegang 
tot bepaalde delen van de 
overheidsopdrachten te weigeren, moeten 
goed onderbouwd zijn en bekendgemaakt 
worden.

Or. en

Amendement 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 

7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geven de bevoegde 
instanties op schriftelijk verzoek kosteloze, 
onbeperkte, volledige en rechtstreekse 
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rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot bepaalde 
delen van de opdrachten kan worden 
geweigerd wanneer de vrijgeving daarvan 
de handhaving van de wet in de weg zou 
staan of anderszins in strijd zou zijn met 
het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.

toegang tot de in lid 6 bedoelde 
opdrachten. Toegang tot bepaalde delen 
van de opdrachten kan worden geweigerd 
wanneer de vrijgeving daarvan de 
handhaving van de wet in de weg zou staan 
of anderszins in strijd zou zijn met het 
openbare belang, schade zou berokkenen 
aan de rechtmatige commerciële belangen 
van bepaalde publieke of particuliere 
ondernemers of afbreuk zou kunnen doen 
aan de eerlijke mededinging tussen 
ondernemers.

Or. fr

Amendement 1503
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten.Toegang tot bepaalde 
delen van de opdrachten kan worden 
geweigerd wanneer de vrijgeving daarvan 
de handhaving van de wet in de weg zou 
staan of anderszins in strijd zou zijn met 
het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.

7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming verzamelt en 
publiceert de toezichtsinstantie kosteloze, 
onbeperkte, volledige en rechtstreekse 
toegang tot alle documentatie die verband 
houdt met inschrijvingsprocessen.
Specifieke procedurestukken zoals 
contracten, contractwijzigingen en audits 
die verband houden met alle opdrachten
worden ook openbaar gemaakt. Toegang 
tot bepaalde delen van dergelijke 
informatie kan worden onthouden
wanneer de vrijgeving daarvan de 
handhaving van de wet in de weg zou staan 
of anderszins in strijd zou zijn met het 
openbare belang, schade zou berokkenen 
aan de rechtmatige commerciële belangen 
van bepaalde publieke of particulier 
ondernemers of afbreuk zou kunnen doen 
aan de eerlijke mededinging tussen 
ondernemers.

Or. en
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Amendement 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle activiteiten 
die de toezichtsinstantie overeenkomstig 
de leden 1 tot en met 6 uitoefent.

8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle activiteiten 
die de bevoegde instanties overeenkomstig 
de leden 1 tot en met 6 uitoefenen.

Or. fr

Amendement 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Individuele verslagen over procedures 
voor de gunning van opdrachten

Individuele verslaglegging

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1506
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten stellen over elke 
opdracht en raamovereenkomst en telkens 
wanneer een dynamisch aankoopsysteem 
wordt ingevoerd, een proces-verbaal op, 
dat ten minste het volgende bevat:

Aanbestedende diensten stellen over elke 
aanbesteding boven het drempelbedrag, 
ongeacht of het een opdracht of een
raamovereenkomst betreft, of telkens 
wanneer een dynamisch aankoopsysteem 
wordt ingevoerd, een proces-verbaal op, 
dat ten minste het volgende bevat:

Or. en
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Amendement 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de namen van de begunstigde
gegadigden of inschrijvers met motivering 
van deze keuze;

(b) in voorkomend geval, de resultaten 
van de kwalitatieve selectie en/of 
beperking van aantallen overeenkomstig 
artikel 64 en 65, namelijk:
(i) de namen van de geselecteerde
gegadigden of inschrijvers met motivering 
van deze keuze;

(ii) de namen van de uitgesloten 
gegadigden of inschrijvers met motivering 
van deze uitsluiting;

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de namen van de uitgesloten 
gegadigden of inschrijvers met motivering 
van deze uitsluiting;

Schrappen

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging). De tekst van deze alinea is verplaatst 
naar alinea (b).

Amendement 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de naam van de begunstigde inschrijver 
en de motivering voor de keuze van deze 
inschrijving, alsmede, indien bekend, het 
gedeelte van de opdracht of de 
raamovereenkomst dat de begunstigde 
inschrijver voornemens is in 
onderaanneming aan derden te geven;

(e) de naam van de begunstigde inschrijver 
en de motivering voor de keuze van deze 
inschrijving;

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging). De door de Commissie oorspronkelijk 
onder alinea d) voorgestelde eis met betrekking tot informatie over de procentuele waarde van 
onderaanneming zou extra onnodige administratieve lasten met zich meebrengen en zou voor de 
hoofdleverancier/inschrijver van tevoren vaak moeilijk te bepalen zijn (en daardoor moeilijk mee 
te delen aan de aanbestedende dienst).

Amendement 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de naam van de begunstigde inschrijver 
en de motivering voor de keuze van deze 
inschrijving, alsmede, indien bekend, het 
gedeelte van de opdracht of de 
raamovereenkomst dat de begunstigde 
inschrijver voornemens is in 
onderaanneming aan derden te geven;

(e) de naam van de begunstigde inschrijver 
en de motivering voor de keuze van deze 
inschrijving, alsmede, indien bekend, het 
gedeelte van de opdracht of de 
raamovereenkomst dat de begunstigde 
inschrijver voornemens is in 
onderaanneming aan derden te geven en 
informatie over de onderaannemers, 
waaronder hun namen, contactgegevens 
en wettelijke vertegenwoordigers;

Or. de

Amendement 1511
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) wat betreft de concurrentiegerichte 
dialoog, de omstandigheden als bedoeld in 
artikel XX, die de toepassing van deze 
procedure rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) in voorkomend geval, vastgestelde 
belangenconflicten en de in dit verband 
genomen maatregelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorzover de overeenkomstig artikel 48 
opgestelde aankondiging van een gegunde 
opdracht de in dit lid vereiste informatie 
bevat, kunnen de aanbestedende diensten 
naar die aankondiging verwijzen.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1514
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten documenteren
het verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Hiertoe bewaren zij 
documenten voor alle stadia in de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
de communicatie met ondernemers en 
interne beraadslaging, de voorbereiding 
van de inschrijvingen, eventuele dialoog 
of onderhandeling, selectie en gunning 
van de opdracht.

De aanbestedende diensten nemen 
passende maatregelen om het verloop van 
de langs elektronische weg gevoerde
gunningsprocedures te documenteren.

Or. en

Amendement 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten documenteren 
het verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Hiertoe bewaren zij 
documenten voor alle stadia in de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van
de communicatie met ondernemers en 
interne beraadslaging, de voorbereiding 
van de inschrijvingen, eventuele dialoog of 
onderhandeling, selectie en gunning van de 
opdracht.

De aanbestedende diensten documenteren 
het verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Hiertoe zorgen zij ervoor 
dat zij beschikken over voldoende 
documentatie om de in alle stadia van de 
aanbestedingsprocedure genomen 
beslissingen te rechtvaardigen, zoals 
documentatie over de communicatie met 
ondernemers en interne beraadslaging, de 
voorbereiding van de inschrijvingen, 
eventuele dialoog of onderhandeling, 
selectie en gunning van de opdracht.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1516
Wim van de Camp
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten documenteren
het verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Hiertoe bewaren zij 
documenten voor alle stadia in de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
de communicatie met ondernemers en 
interne beraadslaging, de voorbereiding 
van de inschrijvingen, eventuele dialoog 
of onderhandeling, selectie en gunning 
van de opdracht.

De aanbestedende diensten nemen 
passende maatregelen om het verloop van 
de gunningsprocedures die elektronisch 
worden verricht te documenteren.

Or. nl

Motivering

Het systeem met processen-verbaal, zoals omschreven in artikel 43 van Richtlijn 2004/18/EG, 
verdient de voorkeur boven de hier voorgestelde regeling. Bovendien leiden de nieuwe 
bepalingen tot een toename van de administratieve lasten.

Amendement 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten documenteren 
het verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Hiertoe bewaren zij 
documenten voor alle stadia in de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
de communicatie met ondernemers en 
interne beraadslaging, de voorbereiding 
van de inschrijvingen, eventuele dialoog of 
onderhandeling, selectie en gunning van de 
opdracht.

De aanbestedende diensten documenteren 
het verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Hiertoe bewaren zij 
documenten voor alle stadia in de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
de communicatie met ondernemers, de 
voorbereiding van de inschrijvingen, 
eventuele dialoog of onderhandeling, 
selectie en gunning van de opdracht.

Or. en

Amendement 1518
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten documenteren 
het verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Hiertoe bewaren zij 
documenten voor alle stadia in de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
de communicatie met ondernemers en 
interne beraadslaging, de voorbereiding 
van de inschrijvingen, eventuele dialoog of 
onderhandeling, selectie en gunning van de 
opdracht.

De aanbestedende diensten documenteren 
het verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Hiertoe bewaren zij 
documenten voor alle stadia in de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
de communicatie met ondernemers, de 
voorbereiding van de inschrijvingen, 
eventuele dialoog of onderhandeling, 
selectie en gunning van de opdracht.

Or. en

Amendement 1519
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden desgevraagd aan de 
Commissie of de nationale 
toezichtsinstantie meegedeeld.

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden desgevraagd aan de 
Commissie meegedeeld.

Or. en

Amendement 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden desgevraagd aan de 
Commissie of de nationale 
toezichtsinstantie meegedeeld.

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden desgevraagd aan de 
Commissie of de in artikel 83 bedoelde
nationale instanties of structuren 
meegedeeld.
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Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden desgevraagd aan de 
Commissie of de nationale 
toezichtsinstantie meegedeeld.

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden desgevraagd aan de 
Commissie of de bevoegde nationale 
instantie meegedeeld.

Or. en

Amendement 1522
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden desgevraagd aan de 
Commissie of de nationale 
toezichtsinstantie meegedeeld.

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden desgevraagd aan de 
Commissie meegedeeld.

Or. en

Amendement 1523
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Amendement 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Het verzamelen van statistische gegevens via verslagen van de lidstaten is onbetrouwbaar en 
heeft bureaucratie en kosten tot gevolg. Het doel van artikel 86 is het kruislings controleren van 
de gegevens die via de TED-gegevensbank zijn verzameld op grond van artikel 48 van het 
voorstel. Zowel de gegevens uit de TED-gegevensbank als de gegevens uit de nationale 
verslaglegging zijn echter erg vaak onvolledig. In plaats van een kruislingse controle uit te 
voeren, moet de TED-pijler van statistische gegevensverzameling verder worden versterkt en 
moet de pijler van de nationale verslaglegging volledig worden afgeschaft.

Amendement 1525
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. nl

Motivering

De voorgestelde bepaling dient te worden geschrapt. Deze bepaling leidt tot onnodige 
administratieve lastenverzwaring.

Amendement 1526
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de
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Amendement 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale verslaglegging en lijsten van 
aanbestedende diensten

Nationale verslaglegging

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 84 
opgerichte of aangewezen instanties 
zenden de Commissie uiterlijk op 31 
oktober van het volgende jaar op basis van 
een standaardformulier een uitvoerings- en
statistisch verslag over het jaar.

1. De lidstaten zenden de Commissie 
uiterlijk op 31 oktober van het volgende 
jaar op basis van een standaardformulier 
een statistisch verslag over het jaar.

Or. en
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Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 84 
opgerichte of aangewezen instanties 
zenden de Commissie uiterlijk op 31 
oktober van het volgende jaar op basis van 
een standaardformulier een uitvoerings- en 
statistisch verslag over het jaar.

1. De bevoegde instanties in de lidstaten
zenden de Commissie uiterlijk op 31 
oktober van het volgende jaar op basis van 
een standaardformulier een uitvoerings- en 
statistisch verslag over het jaar.

Or. en

Motivering

Het voorstel bevat buitensporige verplichtingen voor de lidstaten. In het bijzonder zal het 
onmogelijk zijn om de Commissie een volledige lijst van alle aanbestedende diensten in de 
lidstaat te verschaffen. In de praktijk is het aantal aanbestedende diensten aanzienlijk (in 
sommige landen kunnen dit er duizenden zijn) en dit aantal verandert elk jaar, afhankelijk van 
de structurele veranderingen in de administratie.

Amendement 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een volledige en bijgewerkte lijst van 
alle centrale overheidsinstanties, lagere 
aanbestedende diensten en 
publiekrechtelijke instellingen en 
associaties van aanbestedende diensten 
die overheidsopdrachten gunnen of 
raamovereenkomsten sluiten, met 
vermelding voor elke dienst van het uniek 
identificatienummer wanneer de 
nationale wetgeving in een dergelijk 
nummer voorziet; deze lijst wordt 
ingedeeld naar type dienst.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het voorstel bevat buitensporige verplichtingen voor de lidstaten. In het bijzonder zal het 
onmogelijk zijn om de Commissie een volledige lijst van alle aanbestedende diensten in de 
lidstaat te verschaffen. In de praktijk is het aantal aanbestedende diensten aanzienlijk (in 
sommige landen kunnen dit er duizenden zijn) en dit aantal verandert elk jaar, afhankelijk van 
de structurele veranderingen in de administratie.

Amendement 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een volledige en bijgewerkte lijst van 
alle centrale overheidsinstanties, lagere 
aanbestedende diensten en 
publiekrechtelijke instellingen en 
associaties van aanbestedende diensten 
die overheidsopdrachten gunnen of 
raamovereenkomsten sluiten, met 
vermelding voor elke dienst van het uniek 
identificatienummer wanneer de nationale 
wetgeving in een dergelijk nummer 
voorziet; deze lijst wordt ingedeeld naar 
type dienst.

(a) een lijst van alle centrale 
overheidsinstanties, lagere aanbestedende 
diensten en publiekrechtelijke instellingen 
die in de loop van het betrokken jaar 
overheidsopdrachten hebben gegund of 
raamovereenkomsten hebben gesloten, met 
vermelding voor elke dienst van het uniek 
identificatienummer wanneer de nationale 
wetgeving in een dergelijk nummer 
voorziet; deze lijst wordt ingedeeld naar 
type dienst.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een volledige en bijgewerkte lijst van 
alle aankoopcentrales;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het voorstel bevat buitensporige verplichtingen voor de lidstaten. In het bijzonder zal het 
onmogelijk zijn om de Commissie een volledige lijst van alle aanbestedende diensten in de 
lidstaat te verschaffen. In de praktijk is het aantal aanbestedende diensten aanzienlijk (in 
sommige landen kunnen dit er duizenden zijn) en dit aantal verandert elk jaar, afhankelijk van 
de structurele veranderingen in de administratie.

Amendement 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een volledige en bijgewerkte lijst van 
alle aankoopcentrales;

(b) een lijst van alle aankoopcentrales die 
in de loop van het betrokken jaar 
overheidsopdrachten hebben gegund of 
raamovereenkomsten hebben gesloten;

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voor alle opdrachten boven de in 
artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde 
drempels:

(c) voor alle opdrachten boven de in 
artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde 
drempels het geschatte aantal en de 
waarde van in de loop van het betrokken 
jaar gegunde opdrachten, uitgesplitst naar 
type aanbestedende dienst per procedure 
en per werk, levering en dienst.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).
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Amendement 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het aantal en de waarde van 
opdrachten uitgesplitst naar type 
aanbestedende dienst per procedure en 
per werk, levering en dienst 
overeenkomstig de CPV-nomenclatuur;

Schrappen

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) voor opdrachten die in een procedure 
van gunning door onderhandelingen 
zonder voorafgaande bekendmaking zijn 
gegund, worden de onder i) bedoelde 
gegevens bovendien uitgesplitst 
naargelang van de in artikel 30 bedoelde 
omstandigheden, met vermelding van het 
aantal en de waarde van de opdrachten 
die per lidstaat en per derde land van 
vestiging van de begunstigde 
onderneming zijn gegund;

Schrappen

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) voor alle opdrachten die onder de in 
artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde 
drempels vallen maar wel onder deze 
richtlijn zouden vallen als hun waarde de 
drempel overschreed, het aantal en de 
waarde van de gegunde opdrachten 
uitgesplitst naar type aanbestedende 
dienst.

(d) voor aanbestedingen die onder de in 
artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde 
drempels vallen maar die wel onder deze 
richtlijn zouden vallen als de waarde ervan
de drempel overschreed, een schatting van
de gezamenlijke totale waarde van de 
aanbestedingen in het betrokken jaar.
Deze schatting kan in het bijzonder 
gebaseerd zijn op de krachtens de 
nationale verslagleggingsvereisten 
beschikbare gegevens.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie 
informatie ter beschikking over hun 
institutionele organisatie met betrekking 
tot de uitvoering, controle en naleving van 
deze richtlijn, alsmede over nationale 
initiatieven om voorlichting en bijstand te 
verlenen bij de uitvoering van de 
aanbestedingsregels van de Unie of een 
antwoord te formuleren op de uitdagingen 
die zich bij de uitvoering van deze regels 
aandienen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).
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Amendement 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie 
informatie ter beschikking over hun 
institutionele organisatie met betrekking 
tot de uitvoering, controle en naleving van 
deze richtlijn, alsmede over nationale 
initiatieven om voorlichting en bijstand te 
verlenen bij de uitvoering van de 
aanbestedingsregels van de Unie of een 
antwoord te formuleren op de uitdagingen 
die zich bij de uitvoering van deze regels 
aandienen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Klaarblijkelijk is lid 4 niet noodzakelijk.

Amendement 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt het 
standaardformulier vast voor het opmaken 
van het in lid 1 bedoelde jaarlijkse 
uitvoerings- en statistisch verslag. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 91 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

5. De Commissie stelt het 
standaardformulier vast voor het opmaken 
van het in lid 1 bedoelde jaarlijkse 
statistisch verslag. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 91 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (verslaglegging).

Amendement 1542
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 bis
Statistische verplichtingen en inhoud van 

het statistisch verslag
1. De lidstaten stellen de Commissie 
informatie ter beschikking over hun 
institutionele organisatie met betrekking 
tot de uitvoering, controle en naleving van 
deze richtlijn, alsmede over nationale 
initiatieven om voorlichting en bijstand te 
verlenen bij de uitvoering van de 
aanbestedingsregels van de Unie of een 
antwoord te formuleren op de uitdagingen 
die zich bij de uitvoering van deze regels 
aandienen.
2. Het in lid 1 bedoelde verslag omvat ten 
minste de volgende informatie voor alle 
opdrachten boven de in artikel 4 van deze 
richtlijn vastgestelde drempels:
(i) het aantal en de waarde van 
opdrachten uitgesplitst naar type 
aanbestedende dienst per procedure en 
per werk, levering en dienst 
overeenkomstig de CPV-nomenclatuur;
(ii) voor opdrachten die in een procedure 
van gunning door onderhandelingen 
zonder voorafgaande bekendmaking zijn 
gegund, worden de onder i) bedoelde 
gegevens bovendien uitgesplitst 
naargelang de in artikel 30 bedoelde 
omstandigheden, met vermelding van het 
aantal en de waarde van de opdrachten 
die per lidstaat en per derde land van 
vestiging van de begunstigde 
onderneming zijn gegund;
Voor zover mogelijk worden de in de 
eerste alinea, onder a), genoemde 
gegevens als volgt uitgesplitst:
(a) naar de toegepaste procedure voor het
plaatsen van de opdrachten;
(b) binnen iedere procedure, de werken 
overeenkomstig bijlage II, de producten 
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en diensten overeenkomstig bijlage XVI, 
aangeduid met de categorie van CPV-
nomenclatuur;
(c) naar de nationaliteit van de 
ondernemer waaraan de opdracht is 
gegund.
Voor opdrachten die zijn geplaatst door 
middel van een procedure van gunning 
door onderhandelingen, worden de in de 
eerste alinea, onder a), bedoelde gegevens 
bovendien uitgesplitst naar de in de 
artikelen 27 en 30 genoemde 
omstandigheden en worden het aantal en 
de waarde van de opdrachten opgegeven 
die zijn gegund per lidstaat en per derde 
land van vestiging van degenen aan wie 
de opdrachten zijn gegund.
3. Voor iedere categorie aanbestedende 
diensten die niet in bijlage I voorkomen, 
worden in het statistisch verslag ten 
minste vermeld:
(a) het aantal en de waarde van de 
geplaatste opdrachten, uitgesplitst 
overeenkomstig lid 1, tweede alinea;
(b) de totale waarde van de geplaatste 
opdrachten op grond van de afwijkingen 
van de overeenkomst.
4. In het statistisch verslag worden andere 
statistische gegevens vermeld die 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
verlangd. De in de eerste alinea bedoelde 
gegevens worden bepaald volgens de in 
artikel 91, lid 2, bedoelde procedure.

Or. en

Amendement 1543
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 bis
Herstel en sancties
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De lidstaten voeren mechanismen in voor 
doeltreffend en tijdig herstel en voor 
doeltreffende, afschrikkende en 
evenredige sancties bij fraude, omkoping, 
belangenconflicten of andere ernstige 
onregelmatigheden. Het herstel en de 
sancties die in deze gevallen worden 
toegepast, omvatten de nietigverklaring 
van de respectieve overheidsopdrachten 
en aansprakelijkheid voor schade.

Or. en

Amendement 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 87 Schrappen
Bijstand voor aanbestedende diensten en 

ondernemers
1. De lidstaten stellen structuren voor 
technische ondersteuning ter beschikking 
om aanbestedende diensten juridisch en 
economisch advies, voorlichting en 
bijstand te verlenen bij de voorbereiding 
en uitvoering van 
aanbestedingsprocedures. De lidstaten 
zorgen er eveneens voor dat elke 
aanbestedende dienst bekwame bijstand 
en adviesverlening over individuele 
aangelegenheden kan verkrijgen.
2. Teneinde de toegang van ondernemers, 
en met name kmo's, tot aanbestedingen te 
verbeteren en het correcte begrip van de 
bepalingen van deze richtlijn te 
bevorderen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
passende bijstand kan worden verkregen, 
ook met elektronische middelen of met 
gebruik van bestaande netwerken voor 
beroepsondersteuning.
3. Specifieke administratieve 
ondersteuning wordt ter beschikking 
gesteld van ondernemers die voornemens 
zijn deel te nemen aan een 
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aanbestedingsprocedure in een andere 
lidstaat. Deze ondersteuning heeft ten 
minste betrekking op de administratieve 
verplichtingen in de betrokken lidstaat en 
op mogelijke verplichtingen op het gebied 
van elektronische aanbestedingen.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
belangstellende ondernemers een vlotte 
toegang krijgen tot passende informatie 
over verplichtingen met betrekking tot 
belastingen, milieubescherming en 
sociaal- of arbeidsrechtelijke 
verplichtingen die gelden in de lidstaat, 
regio of plaats waar de werken moeten 
worden uitgevoerd of de diensten moeten 
worden verricht en die bij de uitvoering 
van de opdracht van toepassing zullen zijn 
op de ter plaatse uit te voeren werken of te 
leveren diensten.
4. Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 
3 kunnen de lidstaten een of meerdere 
instanties of administratieve structuren 
aanwijzen. De lidstaten zorgen voor een 
passende coördinatie tussen deze 
instanties en structuren.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (bijstand voor aanbestedende diensten en bedrijven), 
waarbij wordt voorgesteld artikel 87 te schrappen. De voorstellen van de Commissie zouden 
moeten worden ondersteund door een duidelijk voorbeeld van kosteneffectiviteit en deze 
gedetailleerde voorstellen zouden tevens de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 
schenden. Het is echter duidelijk dat de lidstaten verantwoordelijkheid moeten nemen voor de 
kmo/"Denk eerst klein"-beginselen in aanbestedingen. Dit wordt voorgesteld in een overweging.

Amendement 1545
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. nl
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Motivering

De organisatie van bijstand voor aanbestedende diensten op nationaal niveau is een zaak van de 
lidstaten zelf. Als de regelgeving eenvoudiger zou zijn, dan zou de behoefte aan uitleg van de 
aanbestedingsregels waarschijnlijk ook kleiner zijn.

Amendement 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 87 Schrappen
Bijstand voor aanbestedende diensten en 

ondernemers
1. De lidstaten stellen structuren voor 
technische ondersteuning ter beschikking 
om aanbestedende diensten juridisch en 
economisch advies, voorlichting en 
bijstand te verlenen bij de voorbereiding 
en uitvoering van 
aanbestedingsprocedures. De lidstaten 
zorgen er eveneens voor dat elke 
aanbestedende dienst bekwame bijstand 
en adviesverlening over individuele 
aangelegenheden kan verkrijgen.
2. Teneinde de toegang van ondernemers, 
en met name kmo's, tot aanbestedingen te 
verbeteren en het correcte begrip van de 
bepalingen van deze richtlijn te 
bevorderen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
passende bijstand kan worden verkregen, 
ook met elektronische middelen of met 
gebruik van bestaande netwerken voor 
beroepsondersteuning.
3. Specifieke administratieve 
ondersteuning wordt ter beschikking 
gesteld van ondernemers die voornemens 
zijn deel te nemen aan een 
aanbestedingsprocedure in een andere 
lidstaat. Deze ondersteuning heeft ten 
minste betrekking op de administratieve 
verplichtingen in de betrokken lidstaat en 
op mogelijke verplichtingen op het gebied 
van elektronische aanbestedingen.
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De lidstaten zorgen ervoor dat 
belangstellende ondernemers een vlotte 
toegang krijgen tot passende informatie 
over verplichtingen met betrekking tot 
belastingen, milieubescherming en 
sociaal- of arbeidsrechtelijke 
verplichtingen die gelden in de lidstaat, 
regio of plaats waar de werken moeten 
worden uitgevoerd of de diensten moeten 
worden verricht en die bij de uitvoering 
van de opdracht van toepassing zullen zijn 
op de ter plaatse uit te voeren werken of te 
leveren diensten.
4. Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 
3 kunnen de lidstaten een of meerdere 
instanties of administratieve structuren 
aanwijzen. De lidstaten zorgen voor een 
passende coördinatie tussen deze 
instanties en structuren.

Or. en

Amendement 1547
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen structuren voor 
technische ondersteuning ter beschikking 
om aanbestedende diensten juridisch en 
economisch advies, voorlichting en 
bijstand te verlenen bij de voorbereiding en 
uitvoering van aanbestedingsprocedures.
De lidstaten zorgen er eveneens voor dat 
elke aanbestedende dienst bekwame 
bijstand en adviesverlening over 
individuele aangelegenheden kan 
verkrijgen.

1. De lidstaten stellen structuren voor 
technische ondersteuning ter beschikking 
om aanbestedende diensten juridische en 
economische informatie, voorlichting en 
bijstand te verlenen bij de voorbereiding en 
uitvoering van aanbestedingsprocedures.
De lidstaten zorgen er eveneens voor dat 
elke aanbestedende dienst bekwame 
bijstand en informatie over individuele 
aangelegenheden kan verkrijgen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking, want de formulering kon worden opgevat als juridisch advies maar het is niet 
aan de lidstaten om juridisch advies over Europese verordeningen te verstrekken.
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Amendement 1548
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen structuren voor 
technische ondersteuning ter beschikking 
om aanbestedende diensten juridisch en 
economisch advies, voorlichting en 
bijstand te verlenen bij de voorbereiding en 
uitvoering van aanbestedingsprocedures.
De lidstaten zorgen er eveneens voor dat 
elke aanbestedende dienst bekwame 
bijstand en adviesverlening over 
individuele aangelegenheden kan 
verkrijgen.

1. De lidstaten stellen structuren voor 
ondersteuning ter beschikking om 
aanbestedende diensten juridisch en 
economisch advies, voorlichting en 
bijstand te verlenen bij de voorbereiding en 
uitvoering van aanbestedingsprocedures.
De lidstaten zorgen er eveneens voor dat 
elke aanbestedende dienst bekwame 
bijstand en adviesverlening over 
individuele aangelegenheden kan 
verkrijgen. De lidstaten kunnen ook 
gebruik maken van externe 
adviesdiensten ter aanvulling van hun 
vermogen en competentie om 
programma's en projecten te beheren.

Or. en

Amendement 1549
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 
3 kunnen de lidstaten een of meerdere 
instanties of administratieve structuren 
aanwijzen. De lidstaten zorgen voor een 
passende coördinatie tussen deze 
instanties en structuren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit artikel zorgt voor een onnodige administratieve belasting. Het is aan de lidstaten om hun 
binnenlandse administratie te organiseren. De lidstaten kunnen zonder Europese wetgeving 
besluiten een toezichtsinstantie (artikel 84) in het leven te roepen. Artikel 84 is in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel.
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Amendement 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen elkaar wederzijdse 
bijstand en nemen maatregelen met het oog 
op daadwerkelijke onderlinge 
samenwerking teneinde uitwisseling van 
informatie over de in de artikelen 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 en 69 bedoelde 
onderwerpen te verzekeren. Zij zien toe op 
de vertrouwelijkheid van de onderling 
uitgewisselde informatie.

1. De lidstaten verlenen elkaar wederzijdse 
bijstand en nemen maatregelen met het oog 
op daadwerkelijke onderlinge 
samenwerking teneinde uitwisseling van 
informatie over de in de artikelen 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 en 73 bis
bedoelde onderwerpen te verzekeren. Zij 
zien toe op de vertrouwelijkheid van de 
onderling uitgewisselde informatie.

Or. en

Amendement 1551
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van dit artikel 
wijzen de lidstaten een of meerdere 
contactpunten aan en delen zij de 
contactgegevens daarvan mee aan de 
overige lidstaten, de toezichtsinstanties en 
de Commissie. De lidstaten publiceren de 
lijst van contactpunten en werken deze 
regelmatig bij. De toezichtsinstantie wordt 
belast met de coördinatie van deze 
contactpunten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit artikel zorgt voor onnodige administratieve belasting. Het is aan de lidstaten om hun 
binnenlandse administratie te organiseren. De lidstaten kunnen zonder Europese wetgeving 
besluiten een toezichtsinstantie (artikel 84) in het leven te roepen. Artikel 84 is in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel.
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Amendement 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van dit artikel 
wijzen de lidstaten een of meerdere 
contactpunten aan en delen zij de 
contactgegevens daarvan mee aan de 
overige lidstaten, de toezichtsinstanties en 
de Commissie. De lidstaten publiceren de 
lijst van contactpunten en werken deze 
regelmatig bij. De toezichtsinstantie wordt 
belast met de coördinatie van deze 
contactpunten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake bestuur (administratieve samenwerking).

Amendement 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van dit artikel 
wijzen de lidstaten een of meerdere 
contactpunten aan en delen zij de 
contactgegevens daarvan mee aan de 
overige lidstaten, de toezichtsinstanties en 
de Commissie. De lidstaten publiceren de 
lijst van contactpunten en werken deze 
regelmatig bij. De toezichtsinstantie wordt 
belast met de coördinatie van deze 
contactpunten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is geen evenredige maatregel de lidstaten te verplichten aanvullende instanties in het leven 
te roepen. Bovendien kunnen de verschillende bevoegdheden die aan een dergelijke instantie 
worden toegewezen, zoals toezicht, coördinatie en verslaglegging, belangenconflicten 
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veroorzaken.

Amendement 1554
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van dit artikel wijzen 
de lidstaten een of meerdere contactpunten 
aan en delen zij de contactgegevens 
daarvan mee aan de overige lidstaten, de 
toezichtsinstanties en de Commissie. De 
lidstaten publiceren de lijst van 
contactpunten en werken deze regelmatig 
bij. De toezichtsinstantie wordt belast met 
de coördinatie van deze contactpunten.

3. Voor de toepassing van dit artikel wijzen 
de lidstaten een of meerdere contactpunten 
aan en delen zij de contactgegevens 
daarvan mee aan de overige lidstaten en de 
Commissie. De lidstaten publiceren de lijst 
van contactpunten en werken deze 
regelmatig bij.

Or. en

(Zie schrapping van artikel 86)

Amendement 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitwisseling van informatie 
geschiedt door middel van het 
informatiesysteem interne markt (IMI) 
opgericht overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX van het Europees 
Parlement en de Raad44 [voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt ("de IMI-verordening") 
COM(2011) 522].De lidstaten verstrekken 
onverwijld de door andere lidstaten 
gevraagde informatie.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het is geen evenredige maatregel de lidstaten te verplichten aanvullende instanties in het leven 
te roepen. Bovendien kunnen de verschillende bevoegdheden die aan een dergelijke instantie 
worden toegewezen, zoals toezicht, coördinatie en verslaglegging, belangenconflicten 
veroorzaken.

Amendement 1556
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 89 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de artikelen 6, 13, 19, 20, 23, 54,
59, 67 en 86 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die in het besluit wordt 
vermeld. Het laat de geldigheid van alle
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

3. De in de artikelen 6, 13, 19, 20, 23 en 59 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door 
het Europees Parlement of de Raad op elk 
moment worden ingetrokken. Een besluit 
tot intrekking beëindigt de delegatie van de 
in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die in het besluit wordt 
vermeld. Het laat de geldigheid van alle
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 1557
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Raadgevend Comité inzake 
overheidsopdrachten, dat is ingesteld bij 
Besluit 71/306/EEG45 van de Raad. Dat 
comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Raadgevend Comité inzake 
overheidsopdrachten, dat is ingesteld bij 
Besluit 71/306/EEG45 van de Raad en door 
het comité dat is ingesteld bij artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 3286/94 
(verordening inzake 
handelsbelemmeringen)46 van de Raad.
Deze comités zijn comités in de zin van
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artikel 3 van Verordening (EU) nr. 
182/2011.
__________________
46 1 PB L 349 van 31.12.1994, blz. 71.

Or. en

Amendement 1558
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit artikel wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

2. Wanneer naar dit artikel wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing en is het 
bij Besluit 71/306/EEG van de Raad 
ingestelde comité bevoegd.

Or. en

Amendement 1559
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing en is 
het bij de verordening inzake 
handelsbelemmeringen ingestelde comité 
bevoegd.

Or. en

Amendement 1560
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – deel H
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL H Schrappen
INFORMATIE DIE IN 
AANKONDIGINGEN VAN 
OPDRACHTEN TEN AANZIEN VAN 
OPDRACHTEN VOOR SOCIALE EN 
ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN 
MOET WORDEN OPGENOMEN
(in de zin van artikel 75, lid 1)
1. Naam, identificatienummer (indien de 
nationale wetgeving hierin voorziet), 
adres inclusief NUTS-code, 
telefoonnummer, faxnummer, e-mail- en 
internetadres van de aanbestedende dienst 
en, indien het een andere dienst betreft, 
van de dienst waar nadere inlichtingen 
kunnen worden verkregen.
2. Indien van toepassing, e-mail- of 
internetadres waar het bestek en eventuele 
aanvullende documentatie toegankelijk is.
3. Type aanbestedende dienst en 
uitgeoefende hoofdactiviteit.
4. Indien van toepassing, vermelding dat 
de aanbestedende dienst een 
aankoopcentrale is of dat het om een 
andere vorm van gezamenlijke 
aanbesteding gaat.
5. Codenummer(s) van de CPV-
nomenclatuur; indien de opdracht in 
percelen is verdeeld, moet deze informatie 
voor elk perceel worden verstrekt.
6. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de 
werken in het geval van opdrachten voor 
werken of NUTS-code voor de 
hoofdplaats van levering of uitvoering 
voor opdrachten voor leveringen en 
diensten.
7. Omschrijving van de vereiste diensten 
en, indien van toepassing, bijkomende 
werken en leveringen.
8. Geraamde totale waarde van de 
opdracht/opdrachten; indien de opdracht 
in percelen is verdeeld, moet deze 
informatie voor elk perceel worden 
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verstrekt.
9. Voorwaarden voor deelneming met 
inbegrip van:
(a) indien van toepassing, de vermelding 
dat de opdracht is voorbehouden aan 
sociale werkplaatsen of dat de uitvoering 
ervan is voorbehouden in het kader van 
programma’s voor beschermde arbeid;
(b) indien van toepassing, vermelding of 
het verlenen van de dienst ingevolge
wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen aan een bepaalde 
beroepsgroep is voorbehouden.
10. Uiterste datum of data voor het 
opnemen van contact met de 
aanbestedende dienst met het oog op 
deelname.
11. Beknopte omschrijving van de 
belangrijkste elementen van de toe te 
passen gunningsprocedure.
12. Alle overige relevante informatie.

Or. en

Amendement 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – deel H

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL H Schrappen
INFORMATIE DIE IN 
AANKONDIGINGEN VAN 
OPDRACHTEN TEN AANZIEN VAN 
OPDRACHTEN VOOR SOCIALE EN 
ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN 
MOET WORDEN OPGENOMEN
(in de zin van artikel 75, lid 1)
1. Naam, identificatienummer (indien de 
nationale wetgeving hierin voorziet), 
adres inclusief NUTS-code, 
telefoonnummer, faxnummer, e-mail- en 
internetadres van de aanbestedende dienst 
en, indien het een andere dienst betreft, 
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van de dienst waar nadere inlichtingen 
kunnen worden verkregen.
2. Indien van toepassing, e-mail- of 
internetadres waar het bestek en eventuele 
aanvullende documentatie toegankelijk is.
3. Type aanbestedende dienst en 
uitgeoefende hoofdactiviteit.
4. Indien van toepassing, vermelding dat 
de aanbestedende dienst een 
aankoopcentrale is of dat het om een 
andere vorm van gezamenlijke 
aanbesteding gaat.
5. Codenummer(s) van de CPV-
nomenclatuur; indien de opdracht in 
percelen is verdeeld, moet deze informatie 
voor elk perceel worden verstrekt.
6. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de 
werken in het geval van opdrachten voor 
werken of NUTS-code voor de 
hoofdplaats van levering of uitvoering 
voor opdrachten voor leveringen en 
diensten.
7. Omschrijving van de vereiste diensten 
en, indien van toepassing, bijkomende 
werken en leveringen.
8. Geraamde totale waarde van de 
opdracht/opdrachten; indien de opdracht 
in percelen is verdeeld, moet deze 
informatie voor elk perceel worden 
verstrekt.
9. Voorwaarden voor deelneming met 
inbegrip van:
(a) indien van toepassing, de vermelding 
dat de opdracht is voorbehouden aan 
sociale werkplaatsen of dat de uitvoering 
ervan is voorbehouden in het kader van 
programma’s voor beschermde arbeid;
(b) indien van toepassing, vermelding of 
het verlenen van de dienst ingevolge 
wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen aan een bepaalde 
beroepsgroep is voorbehouden.
10. Uiterste datum of data voor het 
opnemen van contact met de
aanbestedende dienst met het oog op 
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deelname.
11. Beknopte omschrijving van de 
belangrijkste elementen van de toe te 
passen gunningsprocedure.
12. Alle overige relevante informatie.

Or. en

Motivering

Dit houdt verband met de herinvoering van het onderscheid tussen A- en B-diensten.

Amendement 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – letter 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in geval van overheidsopdrachten voor 
werken: alle technische voorschriften, met 
name die welke zijn opgenomen in de 
aanbestedingsstukken, die een 
omschrijving geven van de vereiste 
kenmerken van een materiaal, een product 
of een levering, zodat dit of deze 
beantwoordt aan het gebruik waarvoor het 
materiaal, product of de levering door de 
aanbestedende dienst is bestemd; tot deze 
kenmerken behoren ook het niveau van 
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, 
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet 
(met inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten), en de 
overeenstemmingsbeoordeling, 
gebruiksgeschiktheid, veiligheid, of 
afmetingen, met inbegrip van 
kwaliteitsborgingsprocedures, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen en 
productieprocessen en -methoden tijdens 
de verschillende stadia van de levenscyclus 
van de werken; deze kenmerken omvatten 
eveneens de voorschriften voor het 
ontwerpen en het berekenen van het werk, 
de voorwaarden voor proefnemingen, 

(a) in geval van overheidsopdrachten voor 
werken: alle technische voorschriften, met 
name die welke zijn opgenomen in de 
aanbestedingsstukken, die een 
omschrijving geven van de vereiste 
kenmerken van een materiaal, een product 
of een levering, zodat dit of deze 
beantwoordt aan het gebruik waarvoor het 
materiaal, product of de levering door de 
aanbestedende dienst is bestemd; tot deze 
kenmerken behoren ook het niveau van 
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, 
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet 
(met inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten), en de 
overeenstemmingsbeoordeling, 
gebruiksgeschiktheid, veiligheid, of 
afmetingen, met inbegrip van 
kwaliteitsborgingsprocedures, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen en 
productieprocessen en -methoden tijdens 
de verschillende stadia van de levenscyclus 
van de werken; deze kenmerken omvatten 
eveneens de voorschriften voor het 
ontwerpen (met inbegrip van 
gegevensbescherming by design) en het 
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controle en oplevering van de werken, 
alsmede de bouwtechnieken of 
bouwwijzen en alle andere technische 
voorwaarden die de aanbestedende dienst 
bij algemene dan wel bijzondere maatregel 
kan voorschrijven met betrekking tot de 
voltooide werken en tot de materialen of 
bestanddelen waaruit deze werken zijn 
samengesteld;

berekenen van het werk, de voorwaarden 
voor proefnemingen, controle en 
oplevering van de werken, alsmede de 
bouwtechnieken of bouwwijzen en alle 
andere technische voorwaarden die de 
aanbestedende dienst bij algemene dan wel 
bijzondere maatregel kan voorschrijven 
met betrekking tot de voltooide werken en 
tot de materialen of bestanddelen waaruit 
deze werken zijn samengesteld;

Or. en

Amendement 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – letter 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in geval van overheidsopdrachten voor 
werken: alle technische voorschriften, met 
name die welke zijn opgenomen in de 
aanbestedingsstukken, die een 
omschrijving geven van de vereiste 
kenmerken van een materiaal, een product 
of een levering, zodat dit of deze 
beantwoordt aan het gebruik waarvoor het 
materiaal, product of de levering door de 
aanbestedende dienst is bestemd; tot deze 
kenmerken behoren ook het niveau van 
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, 
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet 
(met inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten), en de 
overeenstemmingsbeoordeling, 
gebruiksgeschiktheid, veiligheid, of 
afmetingen, met inbegrip van 
kwaliteitsborgingsprocedures, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen en
productieprocessen en -methoden tijdens 
de verschillende stadia van de levenscyclus 
van de werken; deze kenmerken omvatten 
eveneens de voorschriften voor het 
ontwerpen en het berekenen van het werk, 
de voorwaarden voor proefnemingen, 

(a) in geval van overheidsopdrachten voor 
werken: alle technische voorschriften, met 
name die welke zijn opgenomen in de 
aanbestedingsstukken, die een 
omschrijving geven van de vereiste 
kenmerken van een materiaal, een product 
of een levering, zodat dit of deze 
beantwoordt aan het gebruik waarvoor het 
materiaal, product of de levering door de 
aanbestedende dienst is bestemd; tot deze 
kenmerken behoren ook het niveau van 
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, 
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet 
(met inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten), en de 
overeenstemmingsbeoordeling, 
gebruiksgeschiktheid, veiligheid, of 
afmetingen, met inbegrip van 
kwaliteitsborgingsprocedures, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen, productieprocessen 
en -methoden en arbeidsvoorwaarden
tijdens de verschillende stadia van de 
levenscyclus van de werken; deze 
kenmerken omvatten eveneens de 
voorschriften voor het ontwerpen en het 
berekenen van het werk, de voorwaarden 
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controle en oplevering van de werken, 
alsmede de bouwtechnieken of 
bouwwijzen en alle andere technische 
voorwaarden die de aanbestedende dienst 
bij algemene dan wel bijzondere maatregel 
kan voorschrijven met betrekking tot de 
voltooide werken en tot de materialen of 
bestanddelen waaruit deze werken zijn 
samengesteld;

voor proefnemingen, controle en 
oplevering van de werken, alsmede de 
bouwtechnieken of bouwwijzen en alle 
andere technische voorwaarden die de 
aanbestedende dienst bij algemene dan wel 
bijzondere maatregel kan voorschrijven 
met betrekking tot de voltooide werken en 
tot de materialen of bestanddelen waaruit 
deze werken zijn samengesteld;

Or. en

Amendement 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – letter 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in geval van overheidsopdrachten voor
leveringen of voor diensten: een 
specificatie die voorkomt in een document 
ter omschrijving van de vereiste 
kenmerken van een product of dienst, zoals 
het niveau van kwaliteit, het niveau van 
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, 
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet 
(met inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten) en de 
overeenstemmingsbeoordeling, 
gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid 
of afmetingen van het product, met 
inbegrip van de voor het product geldende 
voorschriften inzake handelsbenaming, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen, productieprocessen 
en -methoden tijdens de verschillende 
stadia van de levenscyclus van de levering 
of dienst, en 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures;

(b) in geval van overheidsopdrachten voor 
leveringen of voor diensten: een 
specificatie die voorkomt in een document 
ter omschrijving van de vereiste 
kenmerken van een product of dienst, zoals 
het niveau van kwaliteit, het niveau van 
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, 
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet 
(met inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten) en de 
overeenstemmingsbeoordeling, 
gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid 
of afmetingen van het product, met 
inbegrip van de voor het product geldende 
voorschriften inzake handelsbenaming, 
terminologie, voorschriften voor het 
ontwerpen (met inbegrip van 
gegevensbescherming by design),
symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking,
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen, productieprocessen 
en -methoden tijdens de verschillende 
stadia van de levenscyclus van de levering 
of dienst, en 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures;

Or. en
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Amendement 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – letter 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in geval van overheidsopdrachten voor 
leveringen of voor diensten: een 
specificatie die voorkomt in een document 
ter omschrijving van de vereiste 
kenmerken van een product of dienst, zoals 
het niveau van kwaliteit, het niveau van 
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, 
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet 
(met inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten) en de 
overeenstemmingsbeoordeling, 
gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid 
of afmetingen van het product, met 
inbegrip van de voor het product geldende 
voorschriften inzake handelsbenaming, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen, productieprocessen 
en -methoden tijdens de verschillende 
stadia van de levenscyclus van de levering 
of dienst, en 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures;

(b) in geval van overheidsopdrachten voor 
leveringen of voor diensten: een 
specificatie die voorkomt in een document 
ter omschrijving van de vereiste 
kenmerken van een product of dienst, zoals 
het niveau van kwaliteit, het niveau van 
milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, 
een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet 
(met inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten) en de 
overeenstemmingsbeoordeling, 
gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid 
of afmetingen van het product, met 
inbegrip van de voor het product geldende 
voorschriften inzake handelsbenaming, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen, productieprocessen 
en -methoden en arbeidsvoorwaarden
tijdens de verschillende stadia van de 
levenscyclus van de levering of dienst, en 
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures;

Or. en

Amendement 1566
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – letter 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "norm": een technische specificatie die
door een erkende normalisatie-instelling
voor herhaalde of voortdurende
toepassing is goedgekeurd, waarvan de 
inachtneming niet verplicht is en die tot 
een van de volgende categorieën behoort:

(2) "norm": een technische specificatie 
vastgesteld bij consensus en goedgekeurd
door een erkende normalisatieorganisatie
voor herhaald of voortdurend gebruik, 
waarvan de inachtneming niet verplicht is 
en die tot een van de volgende categorieën 
behoort:
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Or. en

Amendement 1567
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – letter 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "gemeenschappelijke technische 
specificaties": technische specificaties die 
zijn opgesteld volgens een door de 
lidstaten erkende procedure die in het 
Publicatieblad van de Europese Unie wordt 
bekendgemaakt;

(4) "gemeenschappelijke technische 
specificaties": technische specificaties die 
zijn opgesteld volgens een door de 
lidstaten erkende procedure, of ten aanzien 
van de informatie- en 
communicatietechnologie volgens artikel 
9 en 10 van Verordening [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende Europese normalisatie en tot 
wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG 
en 93/15/EEG van de Raad alsmede de 
Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, 
die in het Publicatieblad van de Europese 
Unie wordt bekendgemaakt;

Or. en

Motivering

Voorstel van CEN/CENELEC, aanpassing aan de definities van Richtlijn 98/34/EG.

Amendement 1568
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – letter 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "gemeenschappelijke technische 
specificaties": technische specificaties die 
zijn opgesteld volgens een door de 
lidstaten erkende procedure die in het 
Publicatieblad van de Europese Unie wordt 
bekendgemaakt;

(4) "gemeenschappelijke technische 
specificaties": technische specificaties die 
zijn opgesteld volgens een door de 
lidstaten erkende procedure, of ten aanzien 
van de informatie- en 
communicatietechnologie volgens artikel 
9 en 10 van Verordening [XXX] van het 
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Europees Parlement en de Raad 
betreffende Europese normalisatie en tot 
wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG 
en 93/15/EEG van de Raad alsmede de 
Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad,
die in het Publicatieblad van de Europese 
Unie wordt bekendgemaakt;

Or. en

Amendement 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – streepje 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verdrag nr. 155 betreffende de 
veiligheid en gezondheid van werknemers

Or. en

Amendement 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – streepje 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verdrag nr. 1 over de arbeidsduur 
(industrie)

Or. en

Amendement 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – streepje 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verdrag nr. 131 betreffende het 
vaststellen van minimumlonen



PE492.869v01-00 144/161 AM\908760NL.doc

NL

Or. en

Amendement 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – streepje 8 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verdrag nr. 102 betreffende de sociale 
zekerheid (minimumnorm)

Or. en

Amendement 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Identificatie van de ondernemer; (a) Identificatie van de ondernemer;
registratienummer van het bedrijf, naam, 
adres, bank;

Or. en

Amendement 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Een beschrijving van het bedrijf, in 
het bijzonder jaar van oprichting, 
rechtsvorm, eigenaar(s) van het bedrijf, 
directieleden, industriële code, korte 
beschrijving van de belangrijkste diensten 
en/of productie van het bedrijf;

Or. en
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Amendement 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Een verklaring waaruit blijkt dat de 
ondernemer heeft voldaan aan zijn 
verplichtingen in verband met 
belastingbetaling of 
socialezekerheidsstelsels overeenkomstig 
de wetgeving van de afzonderlijke 
lidstaten;

Or. en

Amendement 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) De belangrijkste economische 
indicatoren van de ondernemer over de 
laatste drie boekjaren: bruto-omzet, EBIT 
(winst vóór aftrek van rente en 
belastingen) en solvabiliteitsratio; voor 
startende bedrijven houdt de naleving van 
letter d bis) in dat zij de informatie vanaf 
de oprichting tot heden opnemen in hun 
paspoort voor overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) De belangrijkste organisatorische 
indicatoren van de ondernemer: het 
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gemiddelde aantal werknemers gedurende 
de laatste drie jaar en het aantal 
werknemers aan het eind van het 
afgelopen jaar; voor startende bedrijven 
houdt de naleving van letter d ter) in dat 
zij de informatie vanaf de oprichting tot 
heden opnemen in hun paspoort voor 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Vermelding van de geldigheidsduur van 
het paspoort, die niet korter mag zijn dan 
zes maanden.

(f) Vermelding van de geldigheidsduur van 
het paspoort, die niet korter mag zijn dan 
één jaar.

Or. en

Amendement 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Vermelding van de geldigheidsduur van 
het paspoort, die niet korter mag zijn dan 
zes maanden.

(f) Vermelding van de geldigheidsduur van 
het paspoort, die niet korter mag zijn dan 
twaalf maanden.

Or. en

Amendement 1580
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel II – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een lijst van de voornaamste leveringen 
of diensten die gedurende de afgelopen 

(ii) een lijst van de voornaamste leveringen 
of diensten die gedurende de afgelopen 
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periode van maximaal drie jaar werden 
verricht, met vermelding van het bedrag en 
de datum en van de publiek- of 
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij 
bestemd waren. Indien noodzakelijk om 
een toereikend concurrentieniveau te 
waarborgen, kunnen de aanbestedende 
diensten aangeven dat bewijs van relevante 
leveringen of diensten die langer dan drie
jaar geleden zijn geleverd of verleend toch 
in aanmerking wordt genomen;

periode van maximaal drie jaar werden 
verricht, met vermelding van het bedrag en 
de datum en van de publiek- of 
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij 
bestemd waren. Indien noodzakelijk om 
een toereikend concurrentieniveau te 
waarborgen, kunnen de aanbestedende 
diensten aangeven dat bewijs van relevante 
leveringen of diensten die langer dan vijf
jaar geleden zijn geleverd of verleend toch 
in aanmerking wordt genomen;

Or. en

Motivering

Competenties op het gebied van ingenieursadviesdiensten zijn de optelsom van methodologie, 
vaardigheden en hulpmiddelen, die niet noodzakelijkerwijs tot uitdrukking komen/worden 
aangetoond in de laatste drie jaar in een gespecialiseerd gebied.

Amendement 1581
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel II – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een lijst van de voornaamste leveringen 
of diensten die gedurende de afgelopen 
periode van maximaal drie jaar werden 
verricht, met vermelding van het bedrag en 
de datum en van de publiek- of 
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij 
bestemd waren. Indien noodzakelijk om 
een toereikend concurrentieniveau te 
waarborgen, kunnen de aanbestedende 
diensten aangeven dat bewijs van relevante 
leveringen of diensten die langer dan drie
jaar geleden zijn geleverd of verleend toch 
in aanmerking wordt genomen;

(ii) een lijst van de voornaamste leveringen 
of diensten die gedurende de afgelopen 
periode van maximaal vijf jaar werden 
verricht, met vermelding van het bedrag en 
de datum en van de publiek- of 
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij 
bestemd waren. Indien noodzakelijk om 
een toereikend concurrentieniveau te 
waarborgen, kunnen de aanbestedende 
diensten aangeven dat bewijs van relevante 
leveringen of diensten die langer dan vijf
jaar geleden zijn geleverd of verleend toch 
in aanmerking wordt genomen;

Or. en

Amendement 1582
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel II – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een vermelding van de maatregelen 
inzake milieubeheer die de ondernemer 
kan toepassen in het kader van de 
uitvoering van de opdracht;

(f) een vermelding van de maatregelen 
inzake milieu- en sociaal beheer die de 
ondernemer kan toepassen in het kader van 
de uitvoering van de opdracht;

Or. en

Amendement 1583
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel II – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een vermelding van de maatregelen 
inzake milieubeheer die de ondernemer 
kan toepassen in het kader van de 
uitvoering van de opdracht;

(f) een vermelding van de maatregelen 
inzake beheer van duurzame 
ontwikkelingen die de ondernemer kan 
toepassen in het kader van de uitvoering 
van de opdracht;

Or. en

Amendement 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage XVI Deze bijlage wordt geschrapt

Or. en

Motivering

Deze bijlage is vervangen door bijlage 16A en 16B.

Amendement 1585
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage XVI Bijlage schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bijlage wordt vervangen door de bijlagen XVIA en XVIB.

Amendement 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI

Door de Commissie voorgestelde tekst

CPV-code Beschrijving

79611000-0;
van 85000000-9 tot en met 85323000-9
(met uitzondering van 85321000-5 en 
85322000-2);

Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; van 
79995000-5 tot en met 79995200-7; van 
80100000-5 tot en met 80660000-8 (met 
uitzondering van 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1); van 92000000-1 tot en met 
92700000-8 (met uitzondering van 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Administratieve diensten voor onderwijs, 
diensten voor gezondheidszorg en culturele 
diensten

75300000-9 Diensten voor verplichte sociale 
verzekering

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Uitkeringsdiensten

98000000-3; Overige gemeenschaps-, sociale en 
persoonlijke diensten

98120000-0 Diensten verleend door vakbonden

98131000-0 Religieuze diensten

Amendement
CPV-code Beschrijving

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;
75231240-8;
van 85000000-9 tot en met 85323000-9
(met uitzondering van 85321000-5 en 

Gezondheidszorg en maatschappelijke en 
aanverwante dienstverlening
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85322000-2); 98133100-5 en 98200000-5

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; van 
79995000-5 tot en met 79995200-7; van 
80100000-5 tot en met 80660000-8 (met 
uitzondering van 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1); van 92000000-1 tot en met 
92700000-8 (met uitzondering van 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Administratieve diensten voor onderwijs, 
diensten voor gezondheidszorg en culturele 
diensten

75300000-9 Diensten voor verplichte sociale 
verzekering

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Uitkeringsdiensten

98000000-3; 55521100-9 Overige gemeenschaps-, sociale en 
persoonlijke diensten

98120000-0 Diensten verleend door vakbonden

98131000-0 Religieuze diensten

van 61000000-5 tot en met 61530000-9;
van 63370000-3 tot en met 63372000-7

Vervoer over water

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; van 63000000-9 tot en met 
63600000-5 (met uitzondering van 
63370000-3, 63371000-0, 63372000-7);
74322000-2, 93610000-7

Vervoersondersteunende activiteiten

van 74500000-4 tot en met 74540000-6 
(met uitzondering van 74511000-4); van 
95000000-2 tot en met 95140000-5

Arbeidsbemiddeling

van 74600000-5 tot en met 74620000-1 Opsporing en beveiliging, behalve vervoer 
per pantserwagen

van 74875000-3 tot en met 74875200-5 en 
van 92000000-1 tot en met 92622000-7 
(met uitzondering van 92230000-2)

Cultuur, sport en recreatie

Or. en

Motivering

Als één loket voor de rechten van bedrijven en burgers moet de portaalsite Uw Europa veel beter 
zichtbaar worden bij de consumenten.

Amendement 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI - kolom 1 - rij 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

79611000-0 en
van 85000000-9 tot en met 85323000-9
(met uitzondering van 85321000-5 en
85322000-2)

79611000-0 en
van 85000000-9 tot en met 85323000-9
(met uitzondering van 85321000-5,
85322000-2 en 85143000-3)

Or. en

Amendement 1588
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI - rij 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

98120000-0 / Diensten verleend door 
vakbonden

Schrappen

Or. en

Motivering

Vakbonden zijn autonome privé-entiteiten die buiten de reikwijdte van overheidsaanbestedingen 
zouden moeten vallen. Het is niet duidelijk welke gevolgen het heeft als vakbonden worden 
opgenomen. Als er geen redelijk argument voor opneming kan worden aangevoerd, moet dit 
worden geschrapt. 

Amendement 1589
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI - rij 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

van 79100000-5 tot en met 79140000-7 / 
Rechtskundige diensten

Or. en

Motivering

Aangezien persoonlijke keuze kenmerkend is voor juridische diensten, komen deze niet in 
aanmerking voor toewijzing op basis van volledige toepassing van het regime voor 
aanbestedingen. Bovendien worden deze diensten verleend in een rechtskader dat per lidstaat 
aanzienlijk kan verschillen. Hierdoor is het onvermijdelijk dat alleen ondernemers met specifieke 
competenties in het relevante nationale recht aan de vraag naar dergelijke diensten kunnen 
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voldoen. 

Amendement 1590
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI – rijen 7 bis t/m 7 ter decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

79112000-2 Juridische 
vertegenwoordiging
79100000-5 Juridische dienstverlening
79110000-8 Juridisch advies en juridische 
vertegenwoordiging
79111000-5 Juridisch advies
79112100-3 Vertegenwoordigingsdiensten 
voor belanghebbenden
79120000-1 Adviezen inzake octrooien en 
auteursrechten
79121000-8 Adviezen inzake 
auteursrechten
79121100-90 Adviezen inzake 
auteursrechten voor software
79130000-4 Juridische documentatie en 
certificering
79131000-1 Documentatiedienstverlening
79132000-8 Certificeringsdienstverlening
79140000-7 Juridische adviezen en 
informatie

Or. en

Motivering

Een speciale behandeling van diensten is alleen gerechtvaardigd als deze geldt voor alle 
diensten van dezelfde aard. Juridische diensten, waaraan dezelfde beginselen van 
vertrouwelijkheid ten grondslag liggen, mogen daarbij niet gediscrimineerd worden.

Amendement 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI – kolom 2



AM\908760NL.doc 153/161 PE492.869v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening

Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening

Administratieve diensten voor onderwijs, 
diensten voor gezondheidszorg en culturele 
diensten

Administratieve diensten voor onderwijs, 
diensten voor gezondheidszorg en culturele 
diensten

Diensten voor verplichte sociale 
verzekering

Diensten voor verplichte sociale 
verzekering

Uitkeringsdiensten Uitkeringsdiensten
Overige gemeenschaps-, sociale en 
persoonlijke diensten

Overige gemeenschaps-, sociale en 
persoonlijke diensten

Diensten verleend door vakbonden Diensten verleend door vakbonden

Religieuze diensten Religieuze diensten

Hotels en restaurants
Vervoer per spoor
Vervoer over water
Vervoersondersteunende activiteiten
Arbeidsbemiddeling, met uitzondering van 
arbeidsovereenkomsten
Opsporing en beveiliging, met 
uitzondering van vervoer per 
pantserwagen
Onderwijs
Cultuur, sport en recreatie, met 
uitzondering van overeenkomsten voor de 
aankoop, ontwikkeling, productie of 
coproductie van programmamateriaal 
door radio-omroeporganisaties en 
overeenkomsten betreffende zendtijd.
Andere diensten, met uitzondering van 
arbeidsovereenkomsten en met 
uitzondering van overeenkomsten voor de 
aankoop, ontwikkeling, productie of 
coproductie van programmamateriaal 
door radio-omroeporganisaties en 
overeenkomsten betreffende zendtijd.

Or. de

Motivering

Het bestaande onderscheid tussen A- en B-diensten dient in beginsel te worden gehandhaafd, 
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aangezien B-diensten voor de interne markt van weinig tot geen belang zijn. Met name het 
vervallen van de diensten op het gebied van cultuur, sport en recreatie zou onbegrijpelijk zijn en 
in de praktijk tot aanzienlijke problemen en administratieve rompslomp leiden. Het begrip 
"administratieve diensten" is in dit verband te vaag en te beperkt.

Amendement 1592
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI bis (nieuw)

Amendement

Bijlage XVI bis
Deel A

In artikel 1 bedoelde diensten

Categorie Benaming CPC-indeling 
(1)

CPV-codes

1 Onderhoud en reparatie 6112, 6122, 633, 
886

50100000-6 tot en met 50884000-5 
(met uitzondering van 50310000-1 tot 
en met 50324200-4 en 50116510-9, 
50190000-3, 502290006, 50243000-0) 
en 51000000-9 tot en met 51900000-1

2 Vervoer te land, met 
inbegrip van vervoer per 
pantserwagen en 
koerier, met 
uitzondering van 
postvervoer

712 (met 
uitzondering 
van 71235),
7512, 87304

60100000-9 tot en met 60183000-4 
(met uitzondering van 60160000-7, 
60161000-4, 60220000-6), en 
64120000-3 tot en met 64121200-2

3 Luchtvervoer van 
passagiers: luchtvervoer 
van passagiers en 
vracht, met uitzondering 
van postvervoer

73 (met 
uitzondering 
van 7321)

60410000-5 tot en met 60424120-3 
(met uitzondering van 60411000-2, 
60421000-5), en 60500000-3 
60440000-4 tot en met 60445000-9

4 Postvervoer te land (2) 
en door de lucht

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Telecommunicatiedienst
en

752 64200000-8 tot en met 64228200-2 
72318000-7, en 72700000-7 tot en 
met 72700000-3

6 Diensten van financiële 
instellingen:
a) verzekeringsdiensten
b) bankdiensten en 
diensten in verband met 
beleggingen (3)

ex 81, 812, 814
66100000-1 tot en met 66720000-3

7 Computerdiensten en 
aanverwante diensten

84 50310000-1 tot en met 50324200-4 
72000000-5 tot en met 72920000-5 
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(met uitzondering van 72318000-7 en 
72700000-7 tot en met 72720000-3), 
9342410-4

8 Onderzoek en 
ontwikkeling [4]

85 73000000-2 tot en met 73436000-7 
(met uitzondering van 73200000-4, 
73210000-7, 73220000-0

9 Diensten van 
accountants en 
boekhouders

862 79210000-9 tot en met 79223000-3

10 Markt- en 
opinieonderzoek

864 79300000-7 tot en met 79330000-6, 
en 79342310-9, 79342311-6

11 Advies inzake 
bedrijfsvoering en 
beheer (5) en 
aanverwante diensten

865, 866 73200000-4 tot en met 73220000-0
79400000-8 tot en met 79421200-3 en 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8

12 diensten van architecten, 
ingenieurs en 
geïntegreerde diensten 
van ingenieurs, diensten 
in verband met 
stedenbouw en 
landschapsarchitectuur;
diensten in verband met 
aanverwante 
wetenschappelijke en 
technische adviezen;
diensten voor keuring en 
controle

867
Van 71000000-8 tot en met 
71900000-7 (met uitzondering van 
71550000-8) en 79994000-8

13 Reclamewezen 871 79341000-6 tot en met 79342200-5 
(met uitzondering van 79342000-3 en 
79342100-4)

14 Reinigen en beheer van 
gebouwen

874, 82201 tot 
en met 82206 70300000-4 tot en met 70340000-6, 

en 90900000-6 tot en met 90924000-0
15 Uitgeven en drukken, 

voor een vast bedrag of 
op contractbasis

88442
79800000-2 tot en met 79824000-6 
79970000-6 tot en met 79980000-7

16 Straatreiniging en 
afvalverzameling;
afvalwaterverzameling 
en -verwerking en 
aanverwante diensten

94 90400000-1 tot en met 90743200-9 
(met uitzondering van 90712200-3 
90910000-9 tot en met 90920000-2 en 
50190000-3, 50229000-6 50243000-0

(1) CPC-nomenclatuur (voorlopige versie), gebruikt om het toepassingsgebied van Richtlijn 
92/50/EEG te bepalen.
(2) Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt.
(3) met uitzondering van de financiële diensten met betrekking tot de uitgifte, de aankoop, de 
verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, alsook door centrale 
banken geleverde diensten. Uitgesloten zijn tevens diensten betreffende de verwerving of de huur, 
ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende 
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zaken of betreffende de rechten hierop; de financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met 
of als vervolg op het koop- of huurcontract worden verstrekt, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan 
deze richtlijn onderworpen.
(4) Met uitzondering van onderzoeks- en ontwikkelingswerk anders dan dat waarvan de resultaten 
in hun geheel toebehoren aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van 
zijn eigen werkzaamheden, voor zover de dienstverlening volledig door de aanbestedende dienst 
wordt beloond.
(5) Met uitzondering van arbitrage en bemiddeling.

Deel B
In artikel 4 quinquies en artikel 74 bedoelde diensten

Categorie Benaming CPC-indeling 
(1)

CPV-codes

17 Hotels en restaurants 64 55100000-1 tot en met 55524000-9, 
en 98340000-8 tot en met 98341100-6

18 Vervoer per spoor 711 60200000-0 tot en met 60220000-6
19 Vervoer over water 72 60600000-4 tot en met 60653000-0, 

en 63727000-1 tot en met 63727200-3
20 Vervoersondersteunende 

activiteiten
74 63000000-9 tot en met 63734000-3 

(met uitzondering van 63711200-8, 
63712700-0, 63712710-3, en 
63727000-1, tot en met 63727200-3), 
en 98361000-1

21 Rechtskundige 
dienstverlening

861 79100000-5 tot en met 79140000-7

22 Arbeidsbemiddeling (2) 872 79600000-0 tot en met 79635000-4 
(met uitzondering van 79611000-0, 
79632000-3, 79633000-0), en 
98500000-8 tot en met 98514000-9)

23 Opsporing en 
beveiliging, met 
uitzondering van vervoer 
per pantserwagen

873 (met 
uitzondering 
van 87304)

80100000-5 tot en met 80660000-8 
(met uitzondering van 80533000-9, 
80533100-0 en 80533200-1)

24 Onderwijs en 
beroepsopleiding

92 80100000-5 tot en met 80660000-8 
(met uitzondering van 80533000-9, 
80533100-0 en 80533200-1)

25 Gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening

93 79611000-0, en 85000000-9 tot en 
met 85323000-9 (met uitzondering 
van 85321000-5 en 85322000-2

26 Cultuur, sport en 
recreatie (3)

96 79995000-5 tot en met 79995200-7, 
en 92000000-1 tot en met 92700000-8 
(met uitzondering van 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6)
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27 Andere diensten
(1) CPC-nomenclatuur (voorlopige versie), gebruikt om het toepassingsgebied van Richtlijn 
92/50/EEG te bepalen.
(2) Met uitzondering van arbeidsovereenkomsten.
(3) Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie 
van programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd.

Or. fr

Amendement 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI bis (nieuw)

Amendement
Bijlage XVI bis

Deel A
In artikel 6 bis bedoelde diensten

Categorie Onderwerp CPC-
indeling (1)

CPV-indeling

1 Onderhoud en reparatie 6112, 
6122, 633,
886

50100000-6 tot en met 
50884000-5 (met 
uitzondering van 
50310000-1 tot en met 
50324200-4 en 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0), en 
51000000-9 tot en met 
51900000-1

2 Vervoer over land (2), met 
inbegrip van vervoer per 
pantserwagen en koerier, 
met uitzondering van 
postvervoer

712 (met 
uitzonderi
ng van 
71235), 
7512, 
87304

60100000-9 tot en met 
60183000-4 (met 
uitzondering van 
60160000- 7, 60161000-
4, 60220000-6), en 
64120000-3 tot en met 
64121200-2

3 Luchtvervoer van 
passagiers en vracht, met 
uitzondering van 
postvervoer

73 (met 
uitzonderi
ng van 
7321)

60410000-5 tot en met 
60424120-3 (met 
uitzondering van 
60411000-2, 60421000-
5), en 60500000-3 
60440000-4 tot en met 
60445000-9

4 Postvervoer over land (3) 
en door de lucht

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
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60421000-5 

5 Telecommunicatiediensten 752 64200000-8 tot en met 
64228200-2 72318000-
7, en 72700000-7 tot en 
met 72700000-3

6 Diensten van financiële 
instellingen:
a) verzekeringsdiensten
b) bankdiensten en 
diensten in verband met 
beleggingen (4)

ex 81, 812, 
814 66100000-1 tot en met 

66720000-3 (4)

7 Diensten in verband met 
computers

84 50310000-1 tot en met 
50324200-4 72000000-5 
tot en met 72920000-5 
(met uitzondering van 
72318000-7 en 
72700000-7 tot en met 
72720000-3), 79342410-
4

8 Onderzoeks- en 
ontwikkelingswerk (5)

85 73000000-2 tot en met 
73436000-7 (met 
uitzondering van 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0 )

9 Accountants en 
boekhouders

862
79210000-9 tot en met 
79223000-3

10 Markt- en opinieonderzoek
864

79300000-7 tot en met 
79330000-6 en 
79342310-9, 79342311-
6

11 Advies inzake 
bedrijfsvoering en beheer 
en aanverwante diensten 
(6)

865, 866
73200000-4 tot en met 
73220000-0 79400000-8 
tot en met 79421200-3 
en 79342000-3, 
79342100-4 79342300-
6, 79342320-2 
79342321-9, 79910000-
6, 79991000-7 
98362000-8

12 Diensten van architecten;
diensten van ingenieurs en 
geïntegreerde diensten van 
ingenieurs bij kant-en-
klaar opgeleverde 
projecten; diensten in 
verband met stedenbouw 
en landschapsarchitectuur;
diensten in verband met 

867
71000000-8 tot en met 
71900000-7 (met 
uitzondering van 
71550000- 8) en 
79994000-8
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aanverwante 
wetenschappelijke en 
technische adviezen;
diensten voor keuring en 
controle

13 Reclamewezen 871 79341000-6 tot en met 
79342200-5 (met 
uitzondering van 
79342000-3 en 
79342100-4)

14 Reiniging van gebouwen 
en beheer van onroerend 
goed

874, 82201 
tot en met
82206

70300000-4 tot en met 
70340000-6 en 
90900000-6 tot en met 
90924000-0

15 Uitgeven en drukken, voor 
een vast bedrag of op 
contractbasis

88442 79800000-2 tot en met 
79824000-6 en 
79970000-6 tot en met 
79980000-7

16 Straatreiniging en 
afvalverzameling;
afvalwaterverzameling en -
verwerking en 
aanverwante diensten

94 90400000-1 tot en met 
90743200-9 (met 
uitzondering van 
90712200- 3), 
90910000-9 tot en met 
90920000-2 en 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0

________________________________________
(1) Met uitzondering van arbeidsovereenkomsten.
(2) Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie 

van programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende 
zendtijd.

(3) Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt.
(4) Met uitzondering van financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de 

overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende 
diensten.

Uitgesloten zijn tevens diensten betreffende de verwerving of de huur, ongeacht de financiële 
modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende 
de rechten hierop; de overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, 
gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of huurcontract worden verstrekt, zijn echter, 
ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn onderworpen.

(5) Met uitzondering van onderzoeks- en ontwikkelingswerk anders dan dat waarvan de resultaten 
in hun geheel toebehoren aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van 
zijn eigen werkzaamheden, voor zover de dienstverlening volledig door de aanbestedende dienst 
wordt beloond.

(6) Met uitzondering van diensten voor arbitrage en bemiddeling.

Bijlage XVI bis - deel B
In artikel 6 bis bedoelde diensten

Categorie Onderwerp CPC-
indeling 
(1)

CPV-indeling
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17 Hotels en restaurants 64 55100000-1 tot en met 
55524000-9 en 
98340000-8 tot en met
98341100-6

18 Vervoer per spoor 711 60200000-0 tot en met 
60220000-6

19 Vervoer over water 72 60600000-4 tot en met 
60653000-0 en 
63727000-1 tot en met 
63727200-3

20 Vervoersondersteunende 
activiteiten

74 63000000-9 tot en met 
63734000-3 (met 
uitzondering van 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, en 
63727000-1 tot en met 
63727200-3), en 
98361000-1

21 Rechtskundige diensten 861 79100000-5 tot en met 
79140000-7

22 Arbeidsbemiddeling (1) 872 79600000-0 tot en met 
79635000-4 (met 
uitzondering van 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), en 
98500000-8 tot en met 
98514000-9

23 Opsporing en beveiliging, 
met uitzondering van 
vervoer per pantserwagen

873 (met 
uitzonderi
ng van 
87304)

79700000-1 tot en met 
79723000-8

24 Onderwijs 92 80100000-5 tot en met 
80660000-8 (met 
uitzondering van 
80533000- 9, 80533100-
0, 80533200-1)

25 Gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening

93 79611000-0, en 
85000000-9 tot en met 
85323000-9 (met 
uitzondering van 
85321000-5 en 
85322000-2)

26 Cultuur, sport en recreatie 96 79995000-5 tot en met 
79995200-7, en 
92000000-1 tot en met 
92700000-8 (met 
uitzondering van 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Overige diensten (2)
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(1) Met uitzondering van arbeidsovereenkomsten.
(2) Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie 
van programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd.

Or. en


