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Amendement 445
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 446
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overheidsopdrachten worden niet 
opgesteld met het doel om deze uit te 
sluiten van de toepassingssfeer van de 
richtlijn of om de mededinging op 
kunstmatige wijze te beperken. De 
procedures moeten altijd voorzien zijn van 
toereikende waarborgen om de beginselen 
van gelijke behandeling en transparantie, 
vrije mededinging, openbaarmaking en 
een efficiënt beheer van hulpbronnen te 
eerbiedigen.

Or. es

Amendement 447
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten respecteren de 
vertraging in de betaling overeenkomstig 
Richtlijn 2011/7/EU.

Or. en

Amendement 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten streven bij hun 
aanbestedingsbeleid naar de beste 
prijs/kwaliteitsverhouding. Dit wordt 
bereikt door gunning van de 
overheidsopdracht aan de economisch 
meest voordelige inschrijving.

Or. en

Amendement 449
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De details van de overheidsopdrachten 
worden openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondernemers komen verplichtingen met 
betrekking tot sociale bescherming en 
bescherming van de werkgelegenheid en 
arbeidsvoorwaarden die gelden op de 
plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd 
na, zoals vastgelegd in de wetgeving van 
de Unie en de nationale wetgeving en/of 
collectieve arbeidsovereenkomsten of de 
internationale arbeidsrechtelijke 
bepalingen in bijlage XIV.

Or. en

Amendement 451
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 452
Pablo Arias Echeverría

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

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

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

Or. es

Amendement 453
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures 
voorbehouden aan beschutte werkplaatsen 
en aan ondernemers die de 
maatschappelijke en professionele 
integratie van gehandicapte en 
achtergestelde werknemers tot doel 
hebben, of de uitvoering van deze 
opdrachten voorbehouden in het kader van 
programma's voor beschermde arbeid, mits 
meer dan 30% van de werknemers van 
deze werkplaatsen, ondernemingen of 
programma's gehandicapte of 
achtergestelde werknemers zijn.

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures 
voorbehouden aan beschutte werkplaatsen 
en aan ondernemers die de 
maatschappelijke en professionele 
integratie van gehandicapte en 
achtergestelde werknemers tot doel 
hebben, of de uitvoering van deze 
opdrachten voorbehouden in het kader van 
programma's voor beschermde arbeid, mits 
meer dan 30% van de werknemers van 
deze werkplaatsen, ondernemingen of 
programma's gehandicapte of 
achtergestelde personen zijn. Tot 
"achtergestelde personen" behoren onder 
anderen: werklozen, personen die moeilijk 
in het arbeidsproces te integreren zijn of 
die kans maken uitgesloten te worden en 
personen uit kwetsbare groepen of 
benadeelde minderheden.

Or. en
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Motivering

De term "achtergestelde personen" moet worden gespecificeerd aangezien deze veel meer 
omvat dan de "gehandicapte personen" waarnaar in de huidige richtlijnen wordt verwezen. 
Deze definitie schept meer juridische duidelijkheid.

Amendement 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures 
voorbehouden aan beschutte werkplaatsen
en aan ondernemers die de 
maatschappelijke en professionele 
integratie van gehandicapte en 
achtergestelde werknemers tot doel 
hebben, of de uitvoering van deze 
opdrachten voorbehouden in het kader van 
programma's voor beschermde arbeid, mits 
meer dan 30% van de werknemers van 
deze werkplaatsen, ondernemingen of 
programma's gehandicapte of 
achtergestelde werknemers zijn.

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures 
voorbehouden aan: 

a) beschutte werkplaatsen die worden 
gesteund en hoofdzakelijk uit 
verenigingen zonder winstoogmerk 
bestaan of de uitvoering van deze 
opdrachten voorbehouden in het kader van 
programma's voor beschermde arbeid, op 
voorwaarde dat de meeste werknemers 
personen met een handicap zijn die, 
vanwege de aard of de ernst van hun 
beperkingen, geen beroepsactiviteiten 
kunnen uitoefenen in normale 
omstandigheden of niet gemakkelijk werk 
kunnen vinden op de gewone 
arbeidsmarkt;
b) sociale ondernemingen of 
programma's van sociale ondernemingen 
die de maatschappelijke en professionele 
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integratie van achtergestelde werknemers 
tot doel hebben, mits meer dan 30% van de 
werknemers van deze ondernemingen of 
programma's gehandicapte of 
achtergestelde werknemers zijn.

In de oproep tot mededinging moet naar 
deze bepaling worden verwezen.
In de lidstaten waar de omstandigheden 
zulks rechtvaardigen omdat er een groot 
aantal mensen met een handicap is die 
kunnen werken maar niet actief zijn op de 
arbeidsmarkt, moet de onder a) vermelde 
restrictieve clausule verplicht worden 
toegepast, althans voor het vastgestelde 
aantal of percentage contracten dat wordt 
bepaald door de aanbestedende diensten 
of andere bevoegde instanties.

Or. es

Amendement 455
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 456
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij in deze richtlijn of in het 2. Niettegenstaande de bepalingen van
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nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde opdrachten en 
de informatieverstrekking aan gegadigden 
en inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
64 en 69 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als vertrouwelijk 
is verstrekt, niet bekend; hieronder vallen 
met name, zonder daartoe beperkt te 
blijven, fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
de vertrouwelijke aspecten van 
inschrijvingen.

deze richtlijn of van het nationale recht en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde opdrachten en 
de informatieverstrekking aan gegadigden 
en inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
64 en 69 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als vertrouwelijk 
is verstrekt, niet bekend; hieronder vallen 
met name, zonder daartoe beperkt te 
blijven, fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
de vertrouwelijke aspecten van 
inschrijvingen.

Or. en

Motivering

Om te verduidelijken dat deze regel niet van toepassing is als de aanbestedende autoriteit 
gerechtigd of verplicht is de relevante informatie te verstrekken – bijvoorbeeld tijdens een 
rechtszaak.

Amendement 457
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde opdrachten en 
de informatieverstrekking aan gegadigden 
en inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
64 en 69 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als 
vertrouwelijk is verstrekt, niet bekend; 
hieronder vallen met name, zonder 
daartoe beperkt te blijven, fabrieks- of 
bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke 
aspecten van inschrijvingen.

2. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde opdrachten en 
de informatieverstrekking aan gegadigden 
en inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
64 en 69 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie en de 
bestanddelen van de inschrijving die hem 
door een ondernemer zijn verstrekt, niet 
bekend.
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Or. fr

Amendement 458
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde opdrachten en 
de informatieverstrekking aan gegadigden 
en inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
64 en 69 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als 
vertrouwelijk is verstrekt, niet bekend; 
hieronder vallen met name, zonder 
daartoe beperkt te blijven, fabrieks- of 
bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke 
aspecten van inschrijvingen.

2. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde opdrachten en 
de informatieverstrekking aan gegadigden 
en inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
64 en 69 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer is verstrekt, niet 
bekend, met name fabrieks- of 
bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke 
aspecten van inschrijvingen.

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 459
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 461
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

In de praktijk wordt de telefoon niet gebuikt bij dit soort procedures. Communicatiemiddelen 
die sneller zijn en traceerbaar genieten de voorkeur.
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Amendement 462
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om interoperabiliteit van technische 
formaten en van proces- en berichtnormen 
te waarborgen, met name in een 
grensoverschrijdende context, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 98 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om het gebruik van bepaalde 
technische normen verplicht te stellen, ten 
minste met betrekking tot het gebruik van
elektronische inschrijving, elektronische 
catalogi en middelen voor elektronische 
authenticatie.

Om de interoperabiliteit van technische 
formaten en proces- en berichtnormen te 
waarborgen, met name in een 
grensoverschrijdende context, zou de 
Commissie het gebruik van elektronische 
inschrijving, elektronische catalogi en 
middelen voor elektronische authenticatie
moeten aanbevelen.

Or. en

Amendement 463
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In de praktijk wordt de telefoon niet gebuikt bij dit soort procedures. Communicatiemiddelen 
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die sneller zijn en traceerbaar genieten de voorkeur.

Amendement 464
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 101, lid 1, 
bepaalde datum alle 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk vier
jaar na de in artikel 101, lid 1, bepaalde 
datum alle aanbestedingsprocedures uit 
hoofde van deze richtlijn worden verricht 
met gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen, met name door 
elektronische inschrijving, overeenkomstig 
de voorschriften van dit artikel.

Or. en

Motivering

Deze termijn is te kort.

Amendement 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 101, lid 1, 
bepaalde datum alle
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

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

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

Or. en

Motivering

Deze tweefasenaanpak wordt als realistischer en haalbaarder beschouwd. Aldus krijgen de 
aanbestedende diensten genoeg tijd voor planning en tenuitvoerlegging.

Amendement 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 101, lid 1, 
bepaalde datum alle 
aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen,
met name door elektronische inschrijving,
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

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

Or. en

Amendement 467
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk
twee jaar na de in artikel 101, lid 1, 
bepaalde datum alle 

De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk drie
jaar na de in artikel 101, lid 1, bepaalde 
datum alle aanbestedingsprocedures uit 
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aanbestedingsprocedures uit hoofde van 
deze richtlijn worden verricht met gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen, 
met name door elektronische inschrijving, 
overeenkomstig de voorschriften van dit 
artikel.

hoofde van deze richtlijn worden verricht 
met gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen, met name door 
elektronische inschrijving, overeenkomstig 
de voorschriften van dit artikel.

Or. fr

Amendement 468
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien met betrekking tot 
aanbestedende diensten in de zin van 
artikel 2, punt 1, in regels om 
belangenconflicten die bij de uitvoering 
van onder deze richtlijn vallende 
aanbestedingsprocedures ontstaan, 
inclusief met betrekking tot het opzetten en 
voorbereiden van de procedure, het 
opstellen van de 
aanbestedingsdocumenten, de selectie van 
gegadigden en inschrijvers en de gunning 
van de opdracht, daadwerkelijk te 
voorkomen, vast te stellen en onmiddellijk 
te verhelpen, teneinde verstoring van de 
mededinging te voorkomen en een gelijke 
behandeling van alle inschrijvers te 
verzekeren.

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

Or. it

Amendement 469
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 470
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder het begrip belangenconflict valt ten 
minste elke situatie waarin de in lid 2 

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

categorieën personen direct of indirect een 
privébelang hebben bij het resultaat van de 
aanbestedingsprocedure, waardoor de 
indruk kan ontstaan dat zij worden 
gehinderd bij de onpartijdige en objectieve 
uitoefening van hun plichten.

Or. en

Amendement 472
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 473
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 474
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 475
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr
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Amendement 476
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De leden van de besluitvormingsorganen van de aanbestedende dienst zijn 
gemeenteraadsleden, regionale en nationale kamerleden. Het betreft hier een zeer brede 
definitie die veel administratieve formaliteiten met zich meebrengt. In de meeste lidstaten zijn 
andere instrumenten beschikbaar die geschikter zijn om in te zetten in de broodnodige strijd 
tegen corruptie.

Amendement 477
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dat gegadigden en inschrijvers bij de 
aanvang van de aanbestedingsprocedure 
een verklaring indienen over het bestaan 
van bevoorrechte banden met de in lid 2, 
onder b), bedoelde personen, waardoor 
dezen in een situatie van belangenconflict 
kunnen terechtkomen; de aanbestedende 
dienst vermeldt in het in artikel 94 
genoemde individuele verslag of een 
gegadigde of inschrijver een verklaring 
heeft ingediend.

(b) dat gegadigden en inschrijvers, bv. 
directeuren van bedrijven of andere 
personen die beslissings- of 
controlebevoegdheid hebben ten aanzien 
van de gegadigde of de inschrijver, bij de 
aanvang van de aanbestedingsprocedure 
een verklaring indienen over het bestaan 
van bevoorrechte banden met de in lid 2, 
onder b), bedoelde personen, waardoor 
dezen in een situatie van belangenconflict 
kunnen terechtkomen; de aanbestedende 
dienst vermeldt in het in artikel 94 
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genoemde individuele verslag of een 
gegadigde of inschrijver een verklaring 
heeft ingediend.

Or. en

Amendement 478
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gegadigden en inschrijvers bij de 
aanvang van de aanbestedingsprocedure 
een verklaring indienen over het bestaan 
van bevoorrechte banden met de in lid 2, 
onder b), bedoelde personen, waardoor 
dezen in een situatie van belangenconflict 
kunnen terechtkomen; de aanbestedende 
dienst vermeldt in het in artikel 94 
genoemde individuele verslag of een 
gegadigde of inschrijver een verklaring 
heeft ingediend.

(b) gegadigden en inschrijvers
overeenkomstig de door de aanbestedende 
dienst opgestelde gedragscode bij de 
aanvang van de aanbestedingsprocedure 
een verklaring indienen over het bestaan 
van bevoorrechte banden met de in lid 2, 
onder b), bedoelde personen, waardoor 
dezen in een situatie van belangenconflict 
kunnen terechtkomen; de aanbestedende 
dienst vermeldt in het in artikel 94 
genoemde individuele verslag of een 
gegadigde of inschrijver een verklaring 
heeft ingediend.

Or. it

Amendement 479
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dat gegadigden en inschrijvers bij de 
aanvang van de aanbestedingsprocedure 
een verklaring indienen over het bestaan 
van bevoorrechte banden met de in lid 2, 
onder b), bedoelde personen, waardoor 
dezen in een situatie van belangenconflict 

(b) dat gegadigden en inschrijvers bij de 
aanvang van de aanbestedingsprocedure 
een verklaring indienen over het bestaan 
van bevoorrechte banden met de in lid 2, 
onder b), bedoelde personen, waardoor 
dezen in een situatie van belangenconflict 
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kunnen terechtkomen; de aanbestedende 
dienst vermeldt in het in artikel 94 
genoemde individuele verslag of een 
gegadigde of inschrijver een verklaring 
heeft ingediend.

kunnen terechtkomen;

Or. en

Amendement 480
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van belangenconflict neemt de 
aanbestedende dienst passende 
maatregelen. Deze maatregelen kunnen 
leiden tot de verwijdering van het 
desbetreffende personeelslid uit de 
betrokken aanbestedingsprocedure of tot 
een herschikking van de taken en 
verantwoordelijkheden van het 
personeelslid. Indien het belangenconflict 
niet daadwerkelijk met andere middelen 
kan worden verholpen, wordt de betrokken 
gegadigde of inschrijver uitgesloten van de 
procedure.

In geval van belangenconflict neemt de 
aanbestedende dienst passende 
maatregelen. Deze maatregelen kunnen 
leiden tot de verwijdering van het 
desbetreffende personeelslid uit de 
betrokken aanbestedingsprocedure of tot 
een herschikking van de taken en 
verantwoordelijkheden van het 
personeelslid. Indien het belangenconflict 
niet daadwerkelijk met andere middelen 
kan worden verholpen, wordt de betrokken 
gegadigde of inschrijver uitgesloten van de 
procedure.

Or. it

Amendement 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, brengt de aanbestedende 
dienst de overeenkomstig artikel 93 
aangewezen toezichtsinstantie 

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

Or. en

Amendement 482
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, brengt de aanbestedende 
dienst de overeenkomstig artikel 93 
aangewezen toezichtsinstantie
onmiddellijk op de hoogte en neemt hij
passende maatregelen om elke 
onrechtmatige invloed op het 
gunningsproces te voorkomen en een 
gelijke behandeling van de gegadigden en 
inschrijvers te verzekeren. Indien het 
belangenconflict niet daadwerkelijk met 
andere middelen kan worden verholpen, 
wordt de betrokken gegadigde of 
inschrijver uitgesloten van de procedure.

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

Or. en

Motivering

Te omslachtig. Een van de doelstellingen van deze herziening was vereenvoudiging met het 
oog op meer kosteneffectiviteit. De laatste zin is niet nodig aangezien de eerste zin 
nauwkeurig genoeg is. Transparantie heeft de hoogste prioriteit.
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Amendement 483
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, brengt de aanbestedende dienst 
de overeenkomstig artikel 93 aangewezen 
toezichtsinstantie onmiddellijk op de 
hoogte en neemt hij passende maatregelen 
om elke onrechtmatige invloed op het 
gunningsproces te voorkomen en een 
gelijke behandeling van de gegadigden en 
inschrijvers te verzekeren. Indien het 
belangenconflict niet daadwerkelijk met 
andere middelen kan worden verholpen, 
wordt de betrokken gegadigde of 
inschrijver uitgesloten van de procedure.

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, brengt de aanbestedende dienst 
de overeenkomstig artikel 93 aangewezen 
toezichtsinstantie onmiddellijk op de 
hoogte en neemt hij passende maatregelen 
om elke onrechtmatige invloed op het 
gunningsproces te voorkomen en een 
gelijke behandeling van de gegadigden en 
inschrijvers te verzekeren. Indien het 
belangenconflict niet daadwerkelijk met 
andere middelen kan worden verholpen, 
wordt de betrokken gegadigde of 
inschrijver uitgesloten van de procedure.

Or. it

Amendement 484
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bevoorrechte banden worden 
vastgesteld, brengt de aanbestedende 
dienst de overeenkomstig artikel 93 
aangewezen toezichtsinstantie
onmiddellijk op de hoogte en neemt hij
passende maatregelen om elke 
onrechtmatige invloed op het 
gunningsproces te voorkomen en een 
gelijke behandeling van de gegadigden en 
inschrijvers te verzekeren. Indien het 
belangenconflict niet daadwerkelijk met 
andere middelen kan worden verholpen, 
wordt de betrokken gegadigde of 
inschrijver uitgesloten van de procedure.

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

Amendement 485
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waarborgen dat personen die 
niet bekendgemaakte belangenconflicten 
waarbij andere personeelsleden als 
bedoeld in lid 2, onder (a), zijn betrokken 
in goed vertrouwen melden, recht hebben 
op bescherming tegen vergelding. Onder 
vergelding dient te worden verstaan iedere 
vorm van directe of indirecte 
represaillemaatregel die tegen de 
betrokkene naar aanleiding van de 
bewuste melding wordt aanbevolen, 
waarmee hij wordt bedreigd of die tegen 
hem wordt ondernomen.

Or. en

Motivering

De lidstaten zouden een goed functionerend klokkenluiderssysteem moeten invoeren om 
ervoor te zorgen dat deze bepalingen daadwerkelijk effect hebben.

Amendement 486
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle krachtens dit artikel genomen 
maatregelen worden vermeld in het in 
artikel 94 bedoelde individuele verslag.

Schrappen

Or. en
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Amendement 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Bescherming van klokkenluiders

Aanbestedende diensten dienen interne 
klokkenluiderprocedures voor hun 
medewerkers in te voeren om ervoor te 
zorgen dat:
(a) medewerkers (met inbegrip van 
tijdelijke werknemers, uitzendkrachten, 
stagiaires en consultants) die te goeder 
trouw enige vorm van materiële misstand 
melden, worden beschermd tegen elke 
vorm van vergelding, intimidatie of 
pesterij;
(b) de anonimiteit van klokkenluiders 
gewaarborgd is tenzij zij er zelf expliciet 
van afzien;
(c) passende mechanismen beschikbaar 
worden gesteld waarlangs onthullingen 
kunnen worden gedaan, zoals hulplijnen 
en online formulieren;
(d) een klokkenluider die met vergelding 
te maken heeft gekregen het recht heeft 
op een eerlijk verhoor voor een 
onpartijdig forum en volledig wordt 
gecompenseerd, terwijl degenen die zich 
schuldig hebben gemaakt aan vergelding 
naar behoren worden bestraft;
(e) onthullingen zorgvuldig worden 
onderzocht en er waar nodig 
correctiemaatregelen worden getroffen, 
en dat klokkenluiders de mogelijkheid 
krijgen aan deze procedures deel te 
nemen;
(f) leidinggevenden moeten aantonen dat 
eventuele maatregelen tegen 
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klokkenluiders op andere motieven 
berusten dan het klokkenluiden zelf;
(g) er een beschermingsregeling geldt 
voor onthullingen die onjuist blijken, 
maar in goed vertrouwen zijn gedaan; 
onthullingen die met slechte bedoelingen 
zijn gedaan niet onder een dergelijke 
beschermingsregeling vallen;
(h) directie en personeel behoorlijk 
worden opgeleid op het gebied van 
klokkenluiderrechten, -beleid en 
-procedures;
(i) het gevoerde klokkenluiderbeleid met 
regelmatige tussenpozen wordt 
gecontroleerd en geëvalueerd door 
onafhankelijke organen, en 
(j) extern klokkenluiden bij gekozen 
functionarissen, ngo's, de media en 
andere partijen die zich daartoe lenen 
wordt beschermd indien interne kanalen 
niet functioneren of voorhanden zijn.

Or. en

Amendement 488
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Motivering

Verduidelijking van de bepalingen met betrekking tot onrechtmatig gedrag.

Amendement 489
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Titel I – Hoofdstuk IV bis – artikelen 37 bis en 37 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk IV bis
Wederkerigheid
Artikel 37 bis 
Machtiging van aanbestedende diensten 
om inschrijvingen uit te sluiten die niet 
onder internationale verbintenissen 
vallende goederen en diensten bevatten
1. De aanbestedende dienst bepaalt of er 
aanleiding is om inschrijvingen die niet 
onder een internationale verbintenis 
vallende werken, leveringen of diensten 
uit derde landen bevatten, uit te sluiten 
van de procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten, als de waarde van 
de niet onder internationale 
verbintenissen vallende werken, 
leveringen of diensten meer dan 50% van 
de totale waarde van de werken, 
leveringen of diensten waarop de 
inschrijving van toepassing is, 
vertegenwoordigt, met inachtneming van 
de volgende bepalingen. Een inschrijving 
uit een derde land waarop geen 
internationale verbintenis van toepassing 
is, wordt automatisch verworpen als de 
prijs lager is dan 30% van de prijs of de 
gemiddelde kosten van de overige 
inschrijvingen.
2. De aanbestedende dienst kan 
inschrijvers verzoeken om informatie over 
de herkomst van de in de inschrijving 
opgenomen werken, leveringen of 
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diensten en over de waarde daarvan. Hij 
aanvaardt eigen verklaringen als 
voorlopig bewijs op basis waarvan 
inschrijvingen niet kunnen worden 
uitgesloten overeenkomstig lid 1. Een
aanbestedende dienst kan een inschrijver 
tijdens de procedure te allen tijde 
verzoeken de vereiste documentatie geheel 
of gedeeltelijk over te leggen wanneer dit 
noodzakelijk is om het goede verloop van 
de procedure te waarborgen. Wanneer de 
aanbestedende dienst inschrijvingen die 
voldoen aan de eisen van lid 1 ontvangt 
op basis waarvan hij de inschrijving 
uitsluit, stelt hij de Commissie daarvan in 
kennis. Tijdens de 
kennisgevingsprocedure kan de 
aanbestedende dienst zijn onderzoek van 
de inschrijvingen voortzetten. Deze 
kennisgeving wordt elektronisch 
verzonden door middel van een 
standaardformulier. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen tot 
vaststelling van standaardformulieren 
voor verklaringen betreffende de 
oorsprong van werken, leveringen of 
diensten. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 100, lid 2, bedoelde 
adviesprocedure. Het standaardformulier 
bevat de volgende informatie:
(a) de naam en contactgegevens van de 
aanbestedende dienst;
(b) een beschrijving van het onderwerp 
van de opdracht;
(c) de naam en contactgegevens van de 
ondernemer waarvan de inschrijving 
dient te worden uitgesloten;
(d) informatie over de herkomst van de 
ondernemer, de werken, leveringen of 
diensten en de waarde daarvan.
3. Wanneer de Commissie het besluit van 
de aanbestedende dienst om een 
inschrijving uit te sluiten uit hoofde van 
lid 1 niet goedkeurt, dient de Commissie 
daaromtrent binnen 15 dagen na de eerste 
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werkdag na de datum waarop de 
Commissie de kennisgeving ontvangt een 
met redenen omkleed bezwaar in te 
dienen. Deze termijn kan in naar behoren 
gemotiveerde gevallen eenmaal worden 
verlengd met maximaal 15 dagen, met 
name wanneer de gegevens in de 
kennisgeving of in de daarbij aangehechte 
documenten onvolledig of onjuist zijn of 
wanneer de vermelde feiten belangrijke 
wijzigingen hebben ondergaan. Als de 
Commissie na afloop van deze periode 
van 30 dagen geen besluit heeft genomen 
om de uitsluiting goed te keuren of te 
verwerpen, wordt deze geacht door de 
Commissie te zijn aanvaard.
4. De aanbestedende dienst verzoekt 
inschrijvers om informatie over de 
herkomst van de in de inschrijving 
opgenomen goederen en diensten en over 
de waarde ervan. Hij aanvaardt eigen 
verklaringen als voorlopig bewijs op basis 
waarvan inschrijvingen niet kunnen 
worden uitgesloten overeenkomstig lid 1. 
Een aanbestedende dienst kan een 
inschrijver tijdens de procedure te allen 
tijde verzoeken de vereiste documenten 
geheel of gedeeltelijk over te leggen 
wanneer dit noodzakelijk is om het goede 
verloop van de procedure te waarborgen. 
5. De uitsluiting van inschrijvingen die 
werken, leveringen of diensten bevatten 
van procedures voor de gunning van 
opdrachten moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
(a) indien de internationale overeenkomst 
inzake markttoegang op het gebied van 
overheidsopdrachten tussen de Unie en 
het land vanwaar de goederen of diensten 
afkomstig zijn, voor de goederen of 
diensten waarvoor uitsluiting wordt 
voorgesteld, een uitdrukkelijk voorbehoud 
inzake markttoegang bevat zoals gemaakt 
door de Unie;
(b) wanneer er geen overeenkomst als 
bedoeld onder (a) bestaat en het derde 
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land restrictieve 
aanbestedingsmaatregelen handhaaft die 
leiden tot een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid bij de marktopenstelling 
tussen de Unie en het betrokken derde 
land.
Met betrekking tot letter (b) bestaat er een 
vermoeden van gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid wanneer de restrictieve 
aanbestedingsmaatregelen aanleiding 
geven tot ernstige en herhaaldelijke 
discriminatie van ondernemers, werken, 
leveringen en diensten uit de EU.
6. Vooraleer de Commissie een besluit 
overeenkomstig lid 3 neemt, hoort zij de 
betrokken aanbestedende dienst.
Artikel 37 ter 
Toepassing van de 
wederkerigheidsvoorwaarden
Opdrachten die aan een onderneming zijn 
gegund in strijd met het voornemen van 
de Commissie om krachtens artikel 38 bis 
een inschrijving uit te sluiten naar 
aanleiding van de kennisgeving van de 
aanbestedende dienst dat hij met de 
uitsluiting instemt, worden onverbindend 
verklaard in de zin van Richtlijn 
2007/66/EG.

Or. fr

Amendement 490
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Titel I – Hoofdstuk IV bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk IV bis
Behandeling van leveringen of diensten 

die niet onder internationale 
verbintenissen vallen
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Artikel 37 bis
Uitsluiting van inschrijvingen die 
leveringen of diensten omvatten welke 
niet onder internationale verbintenissen 
vallen
1. Op verzoek van de aanbestedende 
diensten beoordeelt de Commissie of zij 
voor opdrachten met een geraamde 
waarde van 5 000 000 euro of meer, 
exclusief belasting over de toegevoegde
waarde (btw), haar goedkeuring kan 
verlenen aan de uitsluiting van 
procedures voor de gunning van 
opdrachten die producten of diensten van 
buiten de Unie omvatten waarbij de 
waarde van de niet onder internationale 
verbintenissen vallende producten en 
diensten meer bedraagt dan 50% van de 
totale waarde van de producten of 
diensten die het voorwerp van de 
inschrijving vormen, en dit onder de 
volgende voorwaarden.
2. Wanneer de aanbestedende dienst 
voornemens is op grond van lid 1 te 
verzoeken om uitsluiting van inschrijving 
van aanbestedingsprocedures, vermeldt 
hij dit in de aankondiging van de 
opdracht die hij bekendmaakt 
overeenkomstig artikel 63.
De aanbestedende diensten verplichten 
inschrijvers informatie te verstrekken over 
de oorsprong van de producten en/of 
diensten waarop de inschrijving 
betrekking heeft, en over de waarde 
daarvan.
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen tot 
vaststelling van standaardformulieren 
voor verklaringen betreffende de 
oorsprong van de producten en diensten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
100, lid 2, bedoelde 
raadplegingprocedure.
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Wanneer de aanbestedende diensten 
inschrijvingen ontvangen die aan de 
voorwaarden van lid 1 voldoen, waarvoor 
zij om die reden verzoeken om uitsluiting, 
stellen zij de Commissie daarvan in 
kennis. Tijdens de 
kennisgevingsprocedure kunnen zij hun 
onderzoek van de inschrijvingen 
voortzetten.
De kennisgeving wordt elektronisch 
verzonden door middel van een 
standaardformulier. De Commissie neemt 
uitvoeringshandelingen aan tot 
vaststelling van standaardformulieren. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
100, lid 2, bedoelde 
raadplegingprocedure. Het 
standaardformulier bevat de volgende 
informatie:
(a) de naam en contactgegevens van de 
aanbestedende dienst;
(b) een beschrijving van het voorwerp van 
de opdracht;
(c) de naam en contactgegevens van de 
ondernemer wiens inschrijving dient te 
worden uitgesloten;
(d) informatie omtrent de herkomst van de 
ondernemer, de producten en diensten en 
de waarde daarvan.
De Commissie kan de aanbestedende 
dienst om aanvullende informatie 
verzoeken.
Die informatie wordt verstrekt binnen 
acht werkdagen, te rekenen vanaf de 
eerste werkdag volgend op de datum 
waarop de aanbestedende dienst het 
verzoek om aanvullende informatie 
ontvangt. Indien de Commissie binnen 
deze termijn geen informatie ontvangt, 
wordt de in lid 3 vastgestelde termijn 
opgeschort tot de Commissie de gevraagde 
informatie ontvangt.
3. Voor de in lid 1 bedoelde opdrachten 
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neemt de Commissie een 
uitvoeringshandeling aan met betrekking 
tot de goedkeuring van de voorgenomen 
uitsluiting binnen een termijn van twee 
maanden, te rekenen vanaf de eerste 
werkdag volgend op de datum waarop zij 
de kennisgeving ontvangt. De bewuste 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld conform de procedure van 
artikel 100, lid 2. Deze termijn kan in 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
worden verlengd met maximaal twee 
maanden, met name wanneer de gegevens 
in de kennisgeving of in de daarbij 
aangehechte documenten onvolledig of 
onjuist zijn of wanneer de vermelde feiten 
belangrijke wijzigingen hebben 
ondergaan. Indien de Commissie na 
afloop van deze termijn van twee 
maanden of van de verlengde termijn 
geen besluit tot goedkeuring of afwijzing 
van de uitsluiting heeft aangenomen, 
wordt de uitsluiting geacht te zijn 
verworpen door de Commissie.
4. Bij het vaststellen van de 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 3 keurt de Commissie de voorgenomen 
uitsluiting goed in de volgende gevallen:
(a) indien de internationale overeenkomst 
inzake markttoegang op het gebied van 
overheidsopdrachten tussen de Unie en 
het land vanwaar de producten of 
diensten afkomstig zijn, voor de producten 
of diensten waarvoor uitsluiting wordt 
voorgesteld uitdrukkelijk voorbehoud 
inzake markttoegang bevat zoals gemaakt 
door de Unie;
(b) wanneer er geen overeenkomst als 
bedoeld onder (a) bestaat en het derde 
land restrictieve maatregelen op het 
gebied van overheidsopdrachten toepast 
die leiden tot een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid in openstelling van de 
markt tussen de Unie en het betrokken 
derde land.
Voor de toepassing van punt (b) wordt 
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gebrek aan wezenlijke wederkerigheid 
vermoed wanneer de restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten aanleiding geven tot 
ernstige en herhaaldelijke discriminatie 
van ondernemers, producten en diensten 
uit de EU.
Bij de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 3 keurt de Commissie een 
voorgenomen uitsluiting niet goed 
wanneer daardoor verbintenissen inzake 
markttoegang worden geschonden die de 
Unie in het kader van internationale 
overeenkomsten is aangegaan.
5. Bij het beoordelen of er sprake is van 
een gebrek aan wezenlijke wederkerigheid 
onderzoekt de Commissie:
(a) in welke mate de 
aanbestedingswetgeving van het 
betrokken land in overeenstemming met 
de internationale normen op het gebied 
van overheidsopdrachten transparantie 
waarborgt en discriminatie ten aanzien 
van ondernemers, producten en diensten 
uit de Unie verhindert;
(b) in welke mate overheden en 
individuele aanbestedende diensten 
discriminerende praktijken ten aanzien 
van ondernemers, producten en diensten 
uit de Unie invoeren of toepassen.
6. Vooraleer de Commissie een besluit 
overeenkomstig lid 3 neemt, hoort zij de 
betrokken inschrijver of inschrijvers.
7. Aanbestedende diensten die 
overeenkomstig lid 1 inschrijvingen 
hebben uitgesloten, vermelden dit in de 
aankondiging van de gegunde opdracht 
die zij overeenkomstig artikel 64 van deze 
richtlijn bekendmaken.
Artikel 37 ter
Oorsprongsregels
1. De oorsprong van een product moet 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
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artikelen 22 tot en met 26 van 
Verordening (EG) nr. 2913/1992 van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
oktober 1992 tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek.
2. De oorsprong van een dienst wordt 
vastgesteld op basis van de herkomst van 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
dienst verleent.
3. Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden producten en diensten die van 
oorsprong zijn uit andere landen van de 
Europese Economische Ruimte dan de 
lidstaten, behandeld als die welke van 
oorsprong zijn uit de lidstaten.
Artikel 37 quater
Toepassing van de 
wederkerigheidsvoorwaarden
Opdrachten die aan een ondernemer zijn 
gegund in strijd met de 
uitvoeringshandelingen welke de 
Commissie overeenkomstig lid 4 heeft 
vastgesteld naar aanleiding van een door 
een aanbestedende dienst gemelde 
voorgenomen uitsluiting worden 
onverbindend verklaard in de zin van 
Richtlijn 2007/66/EG.

Or. en

Amendement 491
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten openbare of niet-openbare 
procedures of procedures door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging zoals geregeld in 

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten openbare of niet-openbare 
procedures kunnen toepassen of procedures 
van gunning door onderhandelingen met 
voorafgaande oproep tot mededinging en 
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deze richtlijn kunnen toepassen. innovatiepartnerschappen zoals geregeld 
bij deze richtlijn.

Or. en

Amendement 492
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 86 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen dat de aanbestedende 
diensten de procedure van gunning door 
onderhandelingen of de 
concurrentiegerichte dialoog moeten 
toepassen wanneer de overheidsopdracht 
mogelijk een overdracht van onderneming 
omvat.

Or. de

Amendement 493
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een aankondiging inzake het bestaan 
van een erkenningsregeling 
overeenkomstig artikel 62 wanneer de 
opdracht wordt gegund in een niet-
openbare procedure of een procedure van 
gunning door onderhandelingen of in een 
innovatiepartnerschap,

(b) een aankondiging inzake het bestaan 
van een erkenningsregeling 
overeenkomstig artikel 62 wanneer de 
opdracht wordt gegund in een niet-
openbare procedure of een procedure van 
gunning door onderhandelingen.

Or. fr
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Amendement 494
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een aankondiging inzake het bestaan 
van een erkenningsregeling 
overeenkomstig artikel 62 wanneer de 
opdracht wordt gegund in een niet-
openbare procedure of een procedure van 
gunning door onderhandelingen of in een 
innovatiepartnerschap,

(b) een aankondiging inzake het bestaan 
van een erkenningsregeling 
overeenkomstig artikel 62 wanneer de 
opdracht wordt gegund in een niet-
openbare procedure of een procedure van 
gunning door onderhandelingen.

Or. fr

Amendement 495
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten een procedure van 
gunning door onderhandelingen zonder 
voorafgaande oproep tot mededinging 
alleen kunnen toepassen in de specifieke 
gevallen en omstandigheden als 
uitdrukkelijk bepaald in artikel 42.

3. De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder voorafgaande 
oproep tot mededinging alleen kunnen 
toepassen in de specifieke gevallen en 
omstandigheden als uitdrukkelijk bepaald 
in artikel 42.

Or. en

Amendement 496
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De termijn voor de ontvangst van inschrijvingen moet worden verlengd tot 47 dagen, zodat 
kandidaten voldoende tijd hebben om hun inschrijving voor te bereiden. Dat is dus nog steeds 
minder dan de huidige termijn (52 dagen).

Amendement 497
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbestedende dienst kan de in lid 
1, tweede alinea, vastgestelde termijn voor 
ontvangst van inschrijvingen met vijf 
dagen verkorten wanneer hij ermee 
instemt dat de inschrijvingen krachtens 
artikel 33, leden 3, 4 en 5, met 
elektronische middelen worden ingediend.

Schrappen

Or. en

Amendement 498
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De minimumtermijn voor ontvangst van de 
aanvragen tot deelneming bedraagt in het 

De minimumtermijn voor ontvangst van de 
aanvragen tot deelneming bedraagt in het 
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algemeen niet minder dan 30 dagen vanaf 
de verzenddatum van de aankondiging van 
opdracht of van het verzoek tot bevestiging 
van belangstelling, en mag in geen geval 
minder dan 15 dagen bedragen

algemeen niet minder dan 35 dagen vanaf 
de verzenddatum van de aankondiging van 
opdracht of van het verzoek tot bevestiging 
van belangstelling, en mag in geen geval 
minder dan 15 dagen bedragen.

Or. en

Motivering

De termijn voor de ontvangst van inschrijvingen moet worden verlengd tot 35 dagen, zodat 
kandidaten voldoende tijd hebben om hun inschrijving voor te bereiden.

Amendement 499
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, 30 dagen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling; hij mag in 
geen geval minder dan 15 dagen bedragen.

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming moet voldoende 
ruim zijn, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, 30 dagen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling; hij mag in 
geen geval minder dan 15 dagen bedragen.

Or. en

Amendement 500
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
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minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, 30 dagen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling; hij mag in 
geen geval minder dan 15 dagen bedragen.

minimaal 35 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, 30 dagen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling; hij mag in 
geen geval minder dan 15 dagen bedragen.

Or. en

Motivering

De termijn voor de ontvangst van inschrijvingen moet worden verlengd tot 35 dagen, zodat 
kandidaten voldoende tijd hebben om hun inschrijving voor te bereiden.

Amendement 501
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 Schrappen
Innovatiepartnerschap

1. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten 
innovatiepartnerschappen kunnen 
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toepassen als geregeld in deze richtlijn. 
De lidstaten kunnen besluiten in hun 
nationale wetgeving geen 
innovatiepartnerschappen ten uitvoer te 
leggen of het gebruik ervan te beperken 
tot bepaalde soorten aanbestedingen.
In innovatiepartnerschappen kan elke 
ondernemer naar aanleiding van een 
oproep tot mededinging krachtens artikel 
39, lid 2, onder b) en c), een aanvraag tot 
deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus.
2. Het partnerschap wordt gestructureerd 
in fasen die elkaar opvolgen in een reeks 
van stappen in het onderzoeks- en 
innovatieproces, eventueel tot aan de 
fabricage van de geleverde goederen of de 
verstrekking van de diensten. Het 
partnerschap bepaalt door de partner te 
bereiken tussentijdse streefdoelen en 
voorziet in betaling van de vergoeding in 
passende termijnen. Op basis van deze 
streefdoelen kan de aanbestedende dienst 
na elke fase besluiten het partnerschap op 
te zeggen en voor de resterende fasen een 
nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
zetten, mits hij daarvoor de betrokken 
intellectuele-eigendomsrechten heeft 
verkregen. 

3. De opdracht wordt gegund volgens de 
regels van de procedure van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging als vastgesteld in 
artikel 42. 

Bij de selectie van gegadigden besteden de 
aanbestedende diensten bijzondere 
aandacht aan criteria betreffende de 
capaciteiten en de ervaring van de 
inschrijvers op het gebied van onderzoek 
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en ontwikkeling of de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen. Zij kunnen in 
overeenstemming met artikel 72, lid 2, het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.

Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan. De gunning van de 
opdracht geschiedt uitsluitend op basis 
van het criterium van de economisch 
meest voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 76, lid 1, 
onder a).

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

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

Or. en



AM\909613NL.doc 43/184 PE492.862v02-00

NL

Amendement 503
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 Schrappen
Innovatiepartnerschap

1. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten 
innovatiepartnerschappen kunnen 
toepassen als geregeld in deze richtlijn. 
De lidstaten kunnen besluiten in hun 
nationale wetgeving geen 
innovatiepartnerschappen ten uitvoer te 
leggen of het gebruik ervan te beperken 
tot bepaalde soorten aanbestedingen.

In innovatiepartnerschappen kan elke 
ondernemer naar aanleiding van een 
oproep tot mededinging krachtens artikel 
39, lid 2, onder b) en c), een aanvraag tot 
deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus.

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

3. De opdracht wordt gegund volgens de 
regels van de procedure van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging als vastgesteld in 
artikel 42. 

Bij de selectie van gegadigden besteden de 
aanbestedende diensten bijzondere 
aandacht aan criteria betreffende de 
capaciteiten en de ervaring van de 
inschrijvers op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling of de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen. Zij kunnen in 
overeenstemming met artikel 72, lid 2, het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.

Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan. De gunning van de 
opdracht geschiedt uitsluitend op basis 
van het criterium van de economisch 
meest voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 76, lid 1, 
onder a).

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

Or. fr

Amendement 504
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten 
innovatiepartnerschappen kunnen 
toepassen als geregeld in deze richtlijn. De 
lidstaten kunnen besluiten in hun 
nationale wetgeving geen 
innovatiepartnerschappen ten uitvoer te 
leggen of het gebruik ervan te beperken 
tot bepaalde soorten aanbestedingen.

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten innovatiepartnerschappen kunnen 
toepassen als geregeld in deze richtlijn.

Or. fr

Amendement 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten 
innovatiepartnerschappen kunnen 

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten innovatiepartnerschappen kunnen 
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toepassen als geregeld in deze richtlijn. De 
lidstaten kunnen besluiten in hun 
nationale wetgeving geen 
innovatiepartnerschappen ten uitvoer te 
leggen of het gebruik ervan te beperken
tot bepaalde soorten aanbestedingen.

toepassen als geregeld in deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De bevordering van innovatiepartnerschappen heeft de hoogste prioriteit in deze 
moderniseringsslag. Als zodanig zou de partnerschappenprocedure dus niet optioneel mogen 
zijn, en zou zij in plaats daarvan in alle lidstaten uniform moeten zijn om gelijke 
concurrentievoorwaarden te waarborgen.

Amendement 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In innovatiepartnerschappen kan elke 
ondernemer naar aanleiding van een
oproep tot mededinging krachtens artikel 
39, lid 2, onder b) en c), een aanvraag tot 
deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus.

In innovatiepartnerschappen kan elke 
ondernemer naar aanleiding van een
aankondiging van een opdracht een 
aanvraag tot deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, aan de behoefte waarvan reeds 
op de markt zijnde oplossingen niet 
kunnen voldoen, mits deze 
overeenstemmen met de afgesproken 
prestatie- en prijsniveaus. De gunning van 
de opdracht waarvoor het 
innovatiepartnerschap wordt opgericht 
geschiedt uitsluitend op basis van het 
criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 76, lid 1, 
onder a).
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Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor een verbetering van de nieuwe innovatiepartnerschapsprocedure. 

Amendement 507
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2 – alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verstrekking van de diensten of de 
uitvoering van de werken. Het 
partnerschap bepaalt door de partner te 
bereiken tussentijdse streefdoelen en 
voorziet in betaling van de vergoeding in 
passende termijnen. Op basis van deze 
streefdoelen kan de aanbestedende dienst 
na elke fase besluiten het partnerschap op 
te zeggen en voor de resterende fasen een 
nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
zetten, mits de aanbestedende dienst in de 
aanbestedingsdocumenten heeft vermeld 
onder welke voorwaarden hij gebruik mag 
maken van deze vrijheid om het 
partnerschap te beëindigen.

Or. en

Motivering

Ibidem.

Amendement 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdracht wordt gegund volgens de 
regels van de procedure van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging als vastgesteld in 
artikel 42.

De opdracht wordt gegund overeenkomstig 
de hieronder in de letters (a) tot en met (h) 
gestipuleerde bepalingen:

(a) In de aanbestedingsdocumenten geven 
de aanbestedende diensten een 
beschrijving van de minimumeisen 
waaraan moet worden voldaan. Deze 
aanwijzingen zijn voldoende nauwkeurig 
opdat ondernemers kennis kunnen nemen 
van de aard en het toepassingsgebied van 
de aanbesteding en kunnen besluiten al 
dan niet om deelneming aan de procedure 
te verzoeken.
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(b) De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van 
de opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, 30 dagen vanaf 
de verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling. De termijn 
voor de ontvangst van inschrijvingen 
bedraagt minimaal 30 dagen, te rekenen 
vanaf de verzenddatum van de 
uitnodiging.
(c) De aanbestedende diensten 
onderhandelen met de inschrijvers over de 
initiële en de daaropvolgende 
inschrijvingen om de inhoud te verbeteren 
teneinde deze beter te doen aansluiten bij 
de gunningscriteria zoals die zijn 
omschreven in de 
aanbestedingsdocumenten.
(d) Tijdens de onderhandelingen 
waarborgen de aanbestedende diensten de 
gelijke behandeling van alle inschrijvers. 
Hiertoe verstrekken zij geen informatie op 
discriminerende wijze die bepaalde 
inschrijvers kan bevoordelen boven 
andere. Zij zien er in het bijzonder op toe 
dat alle inschrijvers van wie de 
inschrijvingen niet zijn uitgeschakeld, 
schriftelijk op de hoogte worden gesteld 
van wijzigingen in de technische 
specificaties van andere 
aanbestedingsdocumenten dan die waarin 
de minimumeisen zijn vastgelegd, waarbij 
die inschrijvers voldoende tijd krijgen om 
hun inschrijvingen naar aanleiding van 
deze wijzigingen aan te passen en de 
gewijzigde inschrijvingen opnieuw in te 
dienen.
(e) Conform artikel 32 mogen de 
aanbestedende diensten geen 
vertrouwelijke inlichtingen die hen door 
een deelnemer aan de onderhandelingen 
zijn verstrekt aan de andere deelnemers 
bekendmaken zonder de toestemming van 
eerstgenoemde deelnemer. Deze 
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instemming mag niet de vorm van een 
algemene ontheffing aannemen maar 
wordt verleend onder verwijzing naar de 
beoogde bekendmaking van specifieke 
informatie.
(f) Over de minimumeisen en de 
gunningscriteria wordt niet 
onderhandeld.
(g) Na het verstrijken van de termijn voor 
indiening van de inschrijvingen en 
voordat wordt overgegaan tot het 
onderzoek van de inschrijvingen, mogen 
de aanbestedende diensten aan de 
onderdelen van een gunningscriterium 
dat overeenkomstig artikel 76, lid 5, van 
tevoren is gedefinieerd een weging 
toekennen, mits:
(i) de in het bestek of de aankondiging 
van opdracht vastgestelde 
gunningscriteria van de opdracht 
ongewijzigd zijn;
(ii) hierbij geen nieuwe elementen zijn 
inbegrepen die de voorbereiding van de 
inschrijvingen zouden hebben beïnvloed;
(iii) dit niet het vermoeden doet ontstaan 
van discriminatie tegen een van de 
inschrijvers.
(h) Innovatiepartnerschapsprocedures 
kunnen in opeenvolgende fasen verlopen 
zodat het aantal inschrijvingen waarover 
moet worden onderhandeld, wordt beperkt 
aan de hand van de gunningscriteria die 
in de aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling of de 
aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. 
De aanbestedende diensten geven in de 
aankondiging van de opdracht, de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling of in de 
aanbestedingsdocumenten duidelijk aan 
of zij van deze mogelijkheid gebruik 
zullen maken.

Or. en
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Motivering

Essentieel amendement om een link te leggen tussen de innovatiepartnerschapsprocedure en 
de op concurrentie gebaseerde procedures met onderhandelingen, die niet wordt toegepast 
voor opdrachten met betrekking tot essentiële diensten, zodat daarover intensiever kan 
worden onderhandeld aangezien zulks noodzakelijk voor het soort opdrachten dat onder de 
nieuwe procedure valt. Daarom worden hier – ter wille van de transparantie en de billijkheid 
– alleen de voornaamste onderdelen van artikel 27 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten vermeld.

Amendement 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de selectie van gegadigden besteden de 
aanbestedende diensten bijzondere 
aandacht aan criteria betreffende de 
capaciteiten en de ervaring van de
inschrijvers op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling of de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen. Zij kunnen in 
overeenstemming met artikel 72, lid 2, het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.

Bij de selectie van gegadigden besteden de 
aanbestedende diensten bijzondere 
aandacht aan criteria betreffende de 
capaciteiten van de gegadigden op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling en
bij de ontwikkeling van innovatieve 
oplossingen. Zij kunnen in 
overeenstemming met artikel 72, lid 2, het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd.

Or. en

Motivering

Verbeteringen van de innovatiepartnerschapsprocedure die ervoor zorgen dat deze 
toegankelijker wordt voor met name innovatieve kmo's.

Amendement 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan. De gunning van de 
opdracht geschiedt uitsluitend op basis 
van het criterium van de economisch 
meest voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 76, lid 1, 
onder a).

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

Or. en

Motivering

De gunningsbasis wordt al in eerdere amendementen betreffende innovatiepartnerschappen 
genoemd.

Amendement 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De aanbestedende dienst zal ervoor 
zorgen dat de structuur van het 
partnerschap en in het bijzonder de duur en 
de waarde van de verschillende fasen de 
graad van innovatie van de voorgestelde 
oplossing weerspiegelen, alsmede de reeks 
van onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
die vereist zijn voor de ontwikkeling van 
een innovatieve en nog niet op de markt 
beschikbare oplossing. De geraamde
waarde van werken, leveringen of diensten
mag in verhouding tot de investeringen 
die nodig zijn voor de ontwikkeling ervan 
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noodzaak om de gemaakte kosten, 
inclusief voor de ontwikkeling van een 
innovatieve oplossing, te vergoeden en te 
voorzien in een passende winst.

niet onevenredig zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat het gebruik van innovatiepartnerschappen passend is voor 
het kerndoel achter deze nieuwe procedure en dat ze waar voor hun geld leveren.

Amendement 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit aspect komt al aan de orde in een eerder amendement betreffende 
innovatiepartnerschappen.

Amendement 514
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten kunnen in de 
volgende gevallen gebruik maken van een 
procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder voorafgaande 

Het is de aanbestedende diensten niet 
toegestaan gebruik te maken van de 
procedure van gunning via 
onderhandelingen zonder bekendmaking 
om uitsluitend over de prijs van de 
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oproep tot mededinging: diensten te onderhandelen. 
Aanbestedende diensten kunnen in de 
volgende gevallen gebruik maken van een 
procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder voorafgaande 
oproep tot mededinging:

Or. fr

Amendement 515
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het beperken van het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
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aankondiging van een opdracht tot alleen kunstwerken lijkt een te gelimiteerde benadering. 
Een dergelijke overheidsopdracht betreft niet per se een kunstwerk, maar heeft ongetwijfeld 
een artistiek karakter (bv. een optreden of een concert).

Amendement 517
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

Schrappen

Or. it

Amendement 518
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

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

Or. en

Amendement 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

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

Or. en
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Amendement 520
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

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

Or. de

Amendement 521
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 522
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

aanbesteding;

Or. de

Amendement 523
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 524
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, die niet door de 
betrokken aanbestedende dienst had 
kunnen worden voorzien, het onmogelijk 
maakt de gestelde termijnen voor openbare 
procedures, niet-openbare procedures en 
procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende 
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in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn.

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

Or. en

Amendement 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het beperken van dringende spoed tot overmacht zou een te gelimiteerde benadering zijn.

Amendement 526
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, voortvloeiende uit
overmacht, het onmogelijk maakt de 

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

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

Or. de

Amendement 527
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) in het geval van opdrachten voor 
leveringen ten behoeve van aanvullende 
leveringen door de oorspronkelijke 
leverancier die bestemd zijn hetzij voor de 
gedeeltelijke vernieuwing van veelvuldig 
gebruikte leveringen of installaties, hetzij 
voor de uitbreiding van bestaande 
leveringen of installaties, indien 
verandering van leverancier de 
aanbestedende dienst ertoe zou verplichten 
apparatuur aan te schaffen met andere 
technische eigenschappen, zodat 
incompatibiliteit ontstaat of zich 
onevenredige technische moeilijkheden bij 
het gebruik en het onderhoud voordoen;

(f) in het geval van opdrachten voor 
leveringen ten behoeve van aanvullende 
leveringen door de oorspronkelijke 
leverancier die bestemd zijn hetzij voor de 
gedeeltelijke vernieuwing van veelvuldig 
gebruikte leveringen of installaties, hetzij 
voor de uitbreiding van bestaande 
leveringen of installaties, indien 
verandering van leverancier de 
aanbestedende dienst ertoe zou verplichten 
apparatuur aan te schaffen met andere 
technische eigenschappen, zodat 
incompatibiliteit ontstaat of zich 
onevenredige technische moeilijkheden bij 
het gebruik en het onderhoud voordoen;
voor aanvullende werken of diensten die 
noch in het oorspronkelijk gegunde 
project, noch in het eerste contract waren 
opgenomen, maar die ten gevolge van een 
onvoorziene omstandigheid voor de 
uitvoering van deze opdracht noodzakelijk 
zijn geworden, mits de gunning geschiedt 
aan de aannemer of dienstverrichter die 
de oorspronkelijke opdracht uitvoert:
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– wanneer deze aanvullende werken of 
diensten technisch of economisch niet los 
van de hoofdopdracht kunnen worden 
uitgevoerd zonder de aanbestedende 
diensten grote ongemakken te bezorgen, 
of
– wanneer deze aanvullende werken of 
diensten, hoewel zij van de uitvoering van 
de oorspronkelijke opdracht kunnen 
worden gescheiden, strikt noodzakelijk 
zijn om deze te vervolmaken;

Or. en

Motivering

De huidige richtlijn nutsbedrijven voorziet in de opname van aanvullende werken of diensten 
in de lijst van gevallen waarin aanbestedende diensten een procedure zonder voorafgaande 
oproep tot mededinging kunnen gebruiken. Deze voorwaarde blijft van groot belang voor 
aanbestedende diensten zodat er geen redenen zijn haar uit de tekst van de nieuwe richtlijn te 
verwijderen. De afwijking waarin wordt voorzien in het nieuwe artikel 82, lid 6, van het 
voorstel is – in hoofdzaak – niet equivalent aan de oorspronkelijke bepaling (huidig artikel 
40, lid 3, onder f), en de tekst daarvan voorziet niet in precies dezelfde omstandigheden.

Amendement 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) voor aanvullende werken of 
diensten die noch in het oorspronkelijk 
gegunde project, noch in het eerste 
contract waren opgenomen, maar die ten 
gevolge van een onvoorziene 
omstandigheid voor de uitvoering van 
deze opdracht noodzakelijk zijn geworden, 
mits de gunning geschiedt aan de 
aannemer of dienstverrichter die de 
oorspronkelijke opdracht uitvoert:
(i) wanneer deze aanvullende werken of 
diensten technisch of economisch niet los 
van de hoofdopdracht kunnen worden 
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uitgevoerd zonder de aanbestedende 
diensten grote ongemakken te bezorgen, 
of
(ii) wanneer deze aanvullende werken of 
diensten, hoewel zij van de uitvoering van 
de oorspronkelijke opdracht kunnen 
worden gescheiden, strikt noodzakelijk 
zijn om deze te vervolmaken;

Or. en

Motivering

De huidige richtlijn nutsbedrijven voorziet in de opname van aanvullende werken of diensten 
in de lijst van gevallen waarin aanbestedende diensten een procedure zonder voorafgaande 
oproep tot mededinging kunnen gebruiken. Deze voorwaarde blijft van groot belang voor 
aanbestedende diensten zodat er geen redenen zijn haar uit de tekst van de nieuwe richtlijn te 
verwijderen. De afwijking waarin wordt voorzien in het nieuwe artikel 82, lid 6, van het 
voorstel is – in hoofdzaak – niet equivalent aan de oorspronkelijke bepaling (huidig artikel 
40, lid 3, onder f), en de tekst daarvan voorziet niet in precies dezelfde omstandigheden.

Amendement 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) voor aanvullende werken of 
diensten die noch in het oorspronkelijk 
gegunde project, noch in het eerste 
contract waren opgenomen, maar die ten 
gevolge van een onvoorziene 
omstandigheid voor de uitvoering van 
deze opdracht noodzakelijk zijn geworden, 
mits de gunning geschiedt aan de 
aannemer of dienstverrichter die de 
oorspronkelijke opdracht uitvoert:
(i) wanneer deze aanvullende werken of 
diensten technisch of economisch niet los 
van de hoofdopdracht kunnen worden 
uitgevoerd zonder de aanbestedende 
diensten grote ongemakken te bezorgen, 
of
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(ii) wanneer deze aanvullende werken of 
diensten, hoewel zij van de uitvoering van 
de oorspronkelijke opdracht kunnen 
worden gescheiden, strikt noodzakelijk 
zijn om deze te vervolmaken;

Or. en

Motivering

De huidige richtlijn nutsbedrijven voorziet in de opname van aanvullende werken of diensten 
in de lijst van gevallen waarin aanbestedende diensten een procedure zonder voorafgaande 
oproep tot mededinging kunnen gebruiken. Deze voorwaarde blijft van groot belang voor 
aanbestedende diensten zodat er geen redenen zijn haar uit de tekst van de nieuwe richtlijn te 
verwijderen. De afwijking waarin wordt voorzien in het nieuwe artikel 82, lid 6, van het 
voorstel is niet equivalent aan de oorspronkelijke bepaling.

Amendement 530
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) voor aankopen van leveringen onder 
bijzonder voordelige voorwaarden, hetzij 
bij een leverancier die zijn 
handelsactiviteiten staakt, hetzij bij de 
curator of vereffenaar in geval van een 
faillissement, een gerechtelijk akkoord of 
een soortgelijke procedure van het 
nationale recht;

(j) voor aankopen van leveringen onder 
bijzonder voordelige voorwaarden, hetzij 
bij een leverancier die zijn 
handelsactiviteiten staakt, hetzij bij de 
curator of vereffenaar in geval van een 
faillissement of een soortgelijke procedure 
van het nationale recht;

Or. en

Motivering

De gebruikelijke situatie waarin een ondernemer een akkoord met crediteuren heeft gesloten 
moet op zichzelf niet worden beschouwd als een grond voor uitsluiting.

Amendement 531
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij onregelmatig of onaanvaardbaar is, 
en

(a) zij onregelmatig of onaanvaardbaar is, 
of

Or. en

Amendement 532
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de aanbestedende dienst beslist om 
in de zin van dit artikel gebruik te maken 
van de procedure van gunning via 
onderhandelingen zonder oproep tot 
mededinging, legt hij aan de 
toezichtsinstantie waarvan sprake in 
artikel 93 een gedetailleerd verslag voor 
waarin hij deze keuze rechtvaardigt en 
waarin de aanbestedingsdocumenten en 
bijbehorende informatie zijn opgenomen, 
en, in het geval wanneer hij op basis van 
punt (a) van lid 1 wenst de procedure van 
gunning via onderhandelingen zonder 
oproep tot mededinging te hanteren, de 
aanbestedingsdocumenten van een 
eerdere procedure.

Or. it

Amendement 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een raamovereenkomst is een 
overeenkomst tussen een of meer 
aanbestedende diensten en een of meer 
ondernemers met het doel gedurende een 
bepaalde periode de voorwaarden inzake te 
gunnen opdrachten vast te leggen, met 
name wat betreft de prijs en, in 
voorkomend geval, de beoogde 
hoeveelheid.

Een raamovereenkomst is een 
overeenkomst tussen een of meer 
aanbestedende diensten en een of meer 
ondernemers met het doel gedurende een 
bepaalde periode de voorwaarden inzake te 
gunnen opdrachten vast te leggen.

Or. en

Motivering

Aanbestedende diensten zijn vrij raamovereenkomsten te reguleren die binnen de 
werkingssfeer van de richtlijn nutsbedrijven vallen, mits zij de procedures in deze richtlijn 
toepassen. De voorgestelde bepaling weerspiegelt de verplichting van 
raamwerkovereenkomsten in de klassieke richtlijn en wordt verworpen aangezien zij indruist 
tegen de grondgedachte van de richtlijn nutsbedrijven, in zoverre de laatste doelt op de 
indiening van aanbestedingen door diensten die werkzaam zijn in sectoren die belang hebben 
bij specifieke regels, flexibeler dan die in de klassieke richtlijn.

Amendement 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 535
Tiziano Motti
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Aanbestedende diensten zijn vrij raamovereenkomsten te reguleren die binnen de 
werkingssfeer van de richtlijn nutsbedrijven vallen, mits zij de procedures in deze richtlijn 
toepassen. De voorgestelde bepaling weerspiegelt de verplichting van 
raamwerkovereenkomsten in de klassieke richtlijn en wordt verworpen aangezien zij indruist 
tegen de grondgedachte van de richtlijn nutsbedrijven, in zoverre de laatste doelt op de 
indiening van aanbestedingen door diensten die werkzaam zijn in sectoren die belang hebben 
bij specifieke regels, flexibeler dan die in de klassieke richtlijn.

Amendement 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Aanbestedende diensten zijn vrij raamovereenkomsten te reguleren die binnen de 
werkingssfeer van de richtlijn nutsbedrijven vallen, mits zij de procedures in deze richtlijn 
toepassen.
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Amendement 537
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan zes jaar, behalve 
in uitzonderingsgevallen die behoorlijk 
gemotiveerd zijn, met name op grond van 
het voorwerp van de raamovereenkomst.
De looptijd van een raamovereenkomst 
met betrekking tot onderhoud is gebaseerd 
op de levenscyclus van het werk of de 
levering.

Or. en

Motivering

Om problemen op te lossen zoals de onderhoudscontracten van bijvoorbeeld liften.

Amendement 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 539
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan vier jaar, behalve
wanneer de specifieke aard van het 
voorwerp van de overeenkomst een 
langere looptijd vereist.

Or. it

Amendement 540
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De looptijd van raamwerkovereenkomsten zou beperkt moeten zijn om mededinging te 
bevorderen. Gezien het feit dat met de huidige richtlijnen geen beperkingen worden opgelegd, 
lijkt een periode van vier jaar echter te kort. Inschrijvers, met name ondernemers uit het mkb, 
zouden minder gestimuleerd worden om deel te nemen aan een aanbestedingsprocedure, 
gezien de administratieve last die een herindiening van de inschrijving na een kort tijdsbestek 
met zich meebrengt.
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Amendement 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde bepaling weerspiegelt de verplichting van raamwerkovereenkomsten in de 
klassieke richtlijn en wordt verworpen aangezien zij indruist tegen de grondgedachte van de 
richtlijn nutsbedrijven, in zoverre de laatste doelt op de indiening van aanbestedingen door 
diensten die werkzaam zijn in sectoren die belang hebben bij specifieke regels, flexibeler dan 
die in de klassieke richtlijn.

Amendement 543
Pablo Arias Echeverría
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 544
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De herziening was bedoeld om de procedure te vereenvoudigen en de juridische duidelijkheid 
te vergroten. De huidige regeling is veel eenvoudiger (zie artikel 14 van Richtlijn 
2004/17/EG) en er wordt niet aangegeven waarom deze zou moeten worden gewijzigd.
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Amendement 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Amendement 547
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De herziening was bedoeld om de procedure te vereenvoudigen en de juridische duidelijkheid 
te vergroten. De huidige regeling is veel eenvoudiger (zie artikel 14 van Richtlijn 
2004/17/EG) en er wordt niet aangegeven waarom deze zou moeten worden gewijzigd.

Amendement 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 553
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de aanbestedende diensten stellen een 
voldoende lange termijn vast voor de 
indiening van inschrijvingen voor elke 
specifieke opdracht, rekening houdend met 
elementen zoals de complexiteit van het 
voorwerp van de opdracht en de nodige tijd 
voor de toezending van de inschrijvingen;
De termijn moet meer dan 15 werkdagen 
bedragen als het voor het indienen van de 
inschrijving nodig is verschillende 
installaties te bezoeken.

Or. es

Amendement 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Aanbestedende diensten hebben de 
mogelijkheid nieuwe ondernemers aan de 
raamwerkovereenkomst toe te voegen 
gedurende de looptijd van de opdracht, 
mits deze ondernemers aan alle in dit 
artikel bepaalde criteria voldoen en nog 
niet bestonden ten tijde van de afsluiting 
van de overeenkomst.
Aanbestedende diensten hebben de 
mogelijkheid ondernemers uit de 
raamwerkovereenkomst te verwijderen 
gedurende de looptijd van de opdracht, 
wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
wezenlijke voorschriften uit hoofde van de 
overeenkomst.

Or. en

Amendement 555
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 557
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 558
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer het systeem wordt beëindigd, 
een aankondiging van gegunde opdracht 
overeenkomstig artikel 64.

Schrappen

Or. en

Amendement 559
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Voor de levering van volledig genormaliseerde goederen en diensten zijn elektronische 
veilingen wellicht geschikt Voor complexe opdrachten lenen zij zich echter over het algemeen 
niet en kunnen zij zelfs een averechts effect opleveren. Voor aanbestedingen voor werken zijn 
ze structureel ongeschikt.

Amendement 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 562
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 563
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld. Het 
toepassingsgebied van elektronische 
veilingen is beperkt tot volledig 
genormaliseerde leveringen en diensten.

Or. de

Amendement 564
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel is niet van toepassing op 
overheidsopdrachten voor werken.

Or. it

Amendement 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer voor de gunning het criterium 
van de economisch meest voordelige 
inschrijving wordt gehanteerd, gaat de 
uitnodiging vergezeld van het resultaat van 
de volledige beoordeling van de betrokken 
inschrijving, uitgevoerd overeenkomstig de 
in artikel 76, lid 5, eerste alinea, bedoelde 
weging.

De uitnodiging gaat vergezeld van het 
resultaat van de volledige beoordeling van 
de betrokken inschrijving, uitgevoerd 
overeenkomstig de in artikel 76, lid 5, 
eerste alinea, bedoelde weging.

Or. en

Amendement 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten kunnen het gebruik van 
elektronische catalogi voorschrijven bij
aanbestedingen voor diensten en 
leveringen. Dit artikel is niet van 
toepassing op overheidsopdrachten voor 
werken.

Or. it

Amendement 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen
werken, leveringen en/of diensten
verkrijgen van of via een 

1. De lidstaten kunnen bepalen dat
aanbestedende diensten werken, leveringen 
en/of diensten van of via aankoopcentrales 
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aankoopcentrale. kunnen kopen.

Or. en

Motivering

De lidstaten zouden de mogelijkheid moeten hebben aanbestedende diensten toe te staan 
gebruik te maken van de diensten van een aankoopcentrale, maar zouden er niet toe verplicht 
moeten worden. Kopen via aankoopcentrales is een van de aanbestedingsmethoden die leiden 
tot samenvoeging van de vraag hetgeen nadelig zou kunnen zijn voor kmo's. Derhalve zouden 
de lidstaten zelf moeten kunnen beslissen om al dan niet gecentraliseerde 
aanbestedingsmethoden te ontwikkelen, afhankelijk van hun nationale beleid.

Amendement 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De lidstaten zouden de mogelijkheid moeten hebben aanbestedende diensten toe te staan 
gebruik te maken van de diensten van een in een andere lidstaat gevestigde aankoopcentrale, 
maar zouden er niet toe verplicht moeten worden. In sommige lidstaten veroorzaakt de optie 
in artikel 35, lid 2, van het voorstel van de Commissie problemen met de nationale wetgeving 
(zo zou het voor aanbestedende diensten niet mogelijk kunnen zijn onderwerp te zijn van 
wettelijke bepalingen van andere lidstaten, in het bijzonder met betrekking tot verordeningen 
waarin beroepsprocedures zijn geregeld).

Amendement 569
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 Schrappen
Aanvullende aankoopactiviteiten

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

Or. en

Amendement 570
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 571
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een aanbestedingsprocedure in 
haar geheel gezamenlijk door de 
betrokken aanbestedende diensten wordt 
vervuld, zijn de diensten gezamenlijk
verantwoordelijk voor de naleving van de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. De aanbestedende diensten 
worden geacht een 
aanbestedingsprocedure samen te 
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van deze richtlijn. vervullen wanneer één aanbestedende 
dienst de procedure zowel op eigen titel 
beheert als op die van andere betrokken 
aanbestedende diensten.

Or. en

Amendement 572
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de aanbestedingsprocedures en 
de uitvoering van de daaruit 
voortvloeiende opdrachten door meer dan 
één van de deelnemende aanbestedende 
diensten worden waargenomen, blijft elke 
aanbestedende dienst echter 
verantwoordelijk voor de naleving van de 
verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn 
met betrekking tot de stadia waarvoor hij 
zorgt.

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

Or. en

Amendement 573
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de aanbestedingsprocedures en de 
uitvoering van de daaruit voortvloeiende 
opdrachten door meer dan één van de 
deelnemende aanbestedende diensten 
worden waargenomen, blijft elke 
aanbestedende dienst echter 
verantwoordelijk voor de naleving van de 
verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn 
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met betrekking tot de stadia waarvoor hij 
zorgt.

met betrekking tot de stadia waarvoor hij 
zorgt. De lidstaten bepalen 
overeenkomstig hun nationaal recht en 
onder eerbiediging van het communautair 
recht de voorwaarden voor de toepassing 
van dit artikel

Or. it

Amendement 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 52 Schrappen
Gezamenlijke aanbesteding tussen 

aanbestedende diensten van verschillende 
lidstaten

1. Onverminderd titel I, hoofdstuk III, 
afdeling 2, onderafdeling 2: Bijzondere 
betrekkingen, kunnen aanbestedende 
diensten van verschillende lidstaten 
gezamenlijk opdrachten gunnen door 
gebruik te maken van een van de in dit 
artikel omschreven middelen.

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

3. Meerdere aanbestedende diensten uit 
verschillende lidstaten kunnen 
gezamenlijk een opdracht gunnen. In dat 
geval sluiten de deelnemende 
aanbestedende diensten een overeenkomst 
tot regeling van:
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(a) de nationale bepalingen die van 
toepassing zijn op de 
aanbestedingsprocedure;

(b) de interne organisatie van de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
het beheer van de procedure, het delen 
van verantwoordelijkheden, de verdeling 
van de te gunnen werken, leveringen of 
diensten en de sluiting van 
overeenkomsten.

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

4. Wanneer meerdere aanbestedende 
diensten uit verschillende lidstaten een 
gezamenlijke rechtspersoon hebben 
opgericht, inclusief een rechtspersoon als 
de Europese groeperingen voor 
territoriale samenwerking krachtens 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad of andere 
onder het recht van de Unie vallende 
rechtspersonen, komen de deelnemende 
aanbestedende diensten bij besluit van het 
bevoegde orgaan van de gezamenlijke 
rechtspersoon overeen welke 
aanbestedingsregels van een van de 
volgende lidstaten van toepassing zijn:

(a) de nationale bepalingen van de 
lidstaat waar de gezamenlijke 
rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft;

(b) de nationale bepalingen van de 
lidstaat waar de gezamenlijke 
rechtspersoon zijn activiteiten uitoefent;

Deze overeenkomst kan gelden voor 
onbepaalde tijd, indien daarin is voorzien 
in de oprichtingsakte van de gezamenlijke 
rechtspersoon, of kan worden beperkt tot 
een bepaalde termijn of tot een aantal 
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soorten opdrachten of tot een of meer 
individuele gunningen van opdrachten.

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

(a) wanneer de procedure door één 
deelnemende aanbestedende dienst in 
naam van de andere wordt uitgevoerd of
beheerd, zijn de nationale bepalingen van 
de lidstaat van die aanbestedende dienst 
van toepassing;

(b) wanneer de procedure niet door één 
deelnemende aanbestedende dienst in 
naam van de andere wordt uitgevoerd of 
beheerd, en

(i) betrekking heeft op een opdracht voor 
werken, passen de aanbestedende diensten 
de nationale bepalingen toe van de 
lidstaat waar de meeste werken 
plaatsvinden;
(ii) betrekking heeft op een opdracht voor 
diensten of leveringen, passen de 
aanbestedende diensten de nationale 
bepalingen toe van de lidstaat waar de 
meeste diensten of leveringen worden 
verricht;

(c) wanneer het niet mogelijk is de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig a) of b) vast te stellen, 
passen de aanbestedende diensten de 
nationale bepalingen toe van de lidstaat 
van de aanbestedende dienst die het 
grootste deel van de kosten draagt.
6. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
aanbestedingswet overeenkomstig lid 4 
wordt de nationale wet tot regeling van 
aanbestedingsprocedures van 
gezamenlijke rechtspersonen opgericht 
door onderscheiden aanbestedende 
diensten van verschillende lidstaten, 
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vastgesteld volgens de volgende regels:

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

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

8. Besluiten met betrekking tot de 
gunning van opdrachten in 
grensoverschrijdende aanbestedingen 
vallen onder de gewone 
beroepsprocedures die beschikbaar zijn 
volgens het toepasselijke nationale recht. 

9. Om de effectieve werking van 
beroepsprocedures mogelijk te maken 
zorgen de lidstaten ervoor dat beslissingen 
van beroepsinstanties in de zin van 
Richtlijn 92/13/EEG van de Raad die in 
andere lidstaten gevestigd zijn, volledig 
ten uitvoer worden gelegd in hun interne 
rechtsorde, wanneer deze beslissingen 
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betrekking hebben op op hun grondgebied 
gevestigde aanbestedende diensten die 
deelnemen aan de desbetreffende 
grensoverschrijdende 
aanbestedingsprocedure.

Or. en

Amendement 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd titel I, hoofdstuk III, 
afdeling 2, onderafdeling 2: Bijzondere 
betrekkingen, kunnen aanbestedende 
diensten van verschillende lidstaten
gezamenlijk opdrachten gunnen door 
gebruik te maken van een van de in dit 
artikel omschreven middelen.

1. Onverminderd titel I, hoofdstuk III, 
afdeling 2, onderafdeling 2: Bijzondere 
betrekkingen, kunnen de lidstaten bepalen 
dat aanbestedende diensten gezamenlijk 
met aanbestedende diensten van andere
lidstaten opdrachten kunnen gunnen, 
indien:
(a) de gezamenlijke gunning van een 
overheidsopdracht gerechtvaardigd is 
vanwege het grensoverschrijdende 
karakter van de opdracht of
(b) de opdracht wordt medegefinancierd 
door aanbestedende diensten uit 
verschillende lidstaten
(c) de opdracht een innovatief karakter 
heeft.

Or. en

Motivering

De lidstaten zouden de mogelijkheid moeten hebben te beslissen of een aanbestedende dienst 
een opdracht gezamenlijk met aanbestedende diensten van andere lidstaten kan gunnen. 
Bovendien zouden aan deze formule specifieke voorwaarden moeten worden verbonden.

Amendement 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 578
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de toepasselijke 
nationale wet overeenkomstig (a) kunnen 

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

de aanbestedende diensten de nationale 
bepalingen kiezen van een lidstaat waarin 
ten minste een van de deelnemende 
diensten is gevestigd.

Or. de

Motivering

De rechtskeuzemogelijkheid van de partijen moet worden gekoppeld aan de wettelijkheid van 
de opdracht.

Amendement 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Het is voldoende dat aanbestedende diensten akkoord gaan met de nationale 
aanbestedingsregels die van toepassing zijn. Lid 5 is niet nodig. Door dit lid te schrappen 
wordt het artikel eenvoudiger.

Amendement 580
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Het is voldoende dat aanbestedende diensten akkoord gaan met de nationale 
aanbestedingsregels die van toepassing zijn. Lid 6 is niet nodig. Door dit lid te schrappen 
wordt het artikel eenvoudiger.

Amendement 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Verscheidene aanbestedende 
diensten uit verschillende lidstaten 
kunnen werken, leveringen en/of diensten 
van of via een aankoopcentrale in een 
andere lidstaat kopen, als die lidstaten 
hebben voorzien in de in artikel 49, lid 2, 
bedoelde mogelijkheid en als aan alle in 
lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan. In 
dat geval sluiten de partijen een 
overeenkomst waarin wordt bepaald welke 
nationale bepalingen van toepassing zijn 
op de aanbestedingsprocedure.

Or. en

Amendement 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 9



AM\909613NL.doc 97/184 PE492.862v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Om de effectieve werking van 
beroepsprocedures mogelijk te maken 
zorgen de lidstaten ervoor dat beslissingen 
van beroepsinstanties in de zin van 
Richtlijn 92/13/EEG van de Raad die in 
andere lidstaten gevestigd zijn, volledig 
ten uitvoer worden gelegd in hun interne 
rechtsorde, wanneer deze beslissingen 
betrekking hebben op op hun grondgebied 
gevestigde aanbestedende diensten die 
deelnemen aan de desbetreffende 
grensoverschrijdende 
aanbestedingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een dergelijke bepaling kan problemen veroorzaken in de praktijk. Het is niet duidelijk hoe de 
lidstaten zouden garanderen dat beslissingen van beroepsinstanties (die niet 
noodzakelijkerwijs een juridisch karakter hebben) die zijn gevestigd in andere lidstaten 
volledig ten uitvoer worden gelegd in hun nationale rechtsorde.

Amendement 585
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 586
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overbodig.

Amendement 587
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

indien er geen andere middelen zijn om de 
naleving van het beginsel van gelijke 
behandeling te verzekeren.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 588
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(i) in hun uitnodiging tot deelname aan 
een raadpleging verduidelijken welke 
informatie van belang wordt geacht en 
derhalve gedeeld kan worden met alle 
mogelijke inschrijvers of
ii) de deelnemers aan de raadpleging in 
detail informeren over de rechten en 
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procedures waarover ze beschikken om 
vertrouwelijke informatie te kunnen 
beschermen. 
De betrokken gegadigde of inschrijver 
wordt slechts van de 
aanbestedingsprocedure uitgesloten 
indien er geen andere middelen zijn om de 
naleving van het beginsel van gelijke 
behandeling te verzekeren.

Or. en

Amendement 589
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(i) in hun uitnodiging tot deelname aan 
een raadpleging verduidelijken welke 
informatie van belang wordt geacht en 
derhalve gedeeld kan worden met alle 
mogelijke inschrijvers of
ii) de deelnemers aan de raadpleging in 
detail informeren over de rechten en 
procedures waarover ze beschikken om 
vertrouwelijke informatie te kunnen 



AM\909613NL.doc 101/184 PE492.862v02-00

NL

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

Or. en

Motivering

Er schuilt een mogelijke praktische moeilijkheid in het per geval identificeren en 
overeenkomen met de aanbestedende diensten wat relevante informatie is die zou moeten 
worden gedeeld in een voorbereidende marktraadpleging en wat vertrouwelijk zou moeten 
blijven. Als het de aanbestedende diensten wordt toegestaan informatie die van belang zou 
kunnen worden om te delen of procedures om vertrouwelijke informatie te beschermen 
duidelijk te vermelden, zal dat de verschillende partijen meer helderheid verschaffen en de 
belangen van de ondernemers veiligstellen.

Amendement 590
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De technische specificaties maken deel uit 
van de aanbestedingsdocumenten. Zij 
bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor werken, leveringen of 
diensten en worden gekoppeld aan het 
voorwerp van de opdracht.

Or. en

Amendement 591
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus.

Or. en

Amendement 592
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 593
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 

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

of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
22, mits ze gekoppeld zijn aan het 
voorwerp van de opdracht en in 
verhouding staan tot de waarde en de 
doelstellingen van de opdracht.

Or. en

Motivering

Het kan van kandidaten niet worden geëist dingen te bewijzen waartoe of waarover ze geen 
toegang, bevoegdheid of verantwoordelijkheid hebben in de gehele toeleveringsketen. Om 
deze redenen dienen technische specificaties strikt gekoppeld te blijven aan het voorwerp van 
de opdracht en dienen de vereisten in verhouding te staan tot de waarde en de doelstellingen 
van de opdracht.

Amendement 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 2 – letters a, b en c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke processen 
voor de productie of verrichting van de 
gevraagde werken, leveringen of diensten 
of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
22. Als technische specificaties moeten 
ook in aanmerking worden genomen:
(a) sociale criteria zoals het respecteren 
van degelijke werkomstandigheden, 
gezondheids- en veiligheidswetgeving, 
collectieve arbeidsovereenkomsten, 
genderevenwicht (bv. gelijk loon, balans 
tussen werk en privé-leven), sociale 
integratie, met inbegrip van kans op 
tewerkstelling voor gehandicapten, 
benadeelde of sociaal kwetsbare personen 
(zoals langdurig werklozen, Roma, 
migranten of jongere en oudere 
werknemers), toegang tot 
beroepsopleidingen, betrokkenheid en 
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raadpleging van gebruikers;
(b) sociale overwegingen met betrekking 
tot externe sociale kosten die rechtstreeks 
verbonden zijn aan de levenscyclus, zoals 
de impact van de productie op het 
omliggende milieu en omliggende 
gemeenschappen;
(c) voor dienstencontracten en contracten 
betreffende het ontwerpen van werken, de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is aangewezen voor de 
uitvoering van het contract.

Or. de

Amendement 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 596
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer bij wetgevende handeling van de 
Unie verplichte sociale, milieu- en 
toegankelijkheidsnormen worden 
aangenomen, moet bij de vaststelling van 
technische specificaties wat sociale, 
milieu- en toegankelijkheidscriteria betreft
daarnaar worden verwezen.

Or. en

Amendement 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 147 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen omtrent sociale en 
tewerkstellingscondities, gezondheid en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en arbeidsvoorwaarden, zoals 
bepaald in de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
Unie of van de lidstaten, in arbitrage-
uitspraken, collectieve overeenkomsten en 
contracten en bepalingen van het 
internationale arbeidsrecht zoals vermeld 
in Bijlage XIV, die van toepassing zijn op 
de locatie waar het werk, de dienst of de 
levering wordt uitgevoerd, moeten door de 
aanbestedende diensten in de technische 
specificaties duidelijk worden 
gedefinieerd bij wijze van absolute 
voorwaarden voor het plaatsen van de 
opdracht.

Or. de

Amendement 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Technische specificaties kunnen 
ook vereisten omvatten met betrekking tot:
(a) arbeidsvoorwaarden, organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het personeel 
dat toegewezen wordt voor de uitvoering 
van de opdracht in kwestie;

Or. en

Amendement 601
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief sociale en
milieukenmerken, mits de parameters 
voldoende nauwkeurig zijn opdat de 
inschrijvers het voorwerp van de opdracht 
kunnen bepalen en aanbestedende diensten 
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kunnen gunnen; de opdracht kunnen gunnen, met name
onder inachtneming van de eisen in 
verband met de levenscycluskenmerken 
van de gegunde werken, leveringen of 
diensten;

Or. de

Amendement 603
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De technische specificaties van de inschrijving dienen zich, gelet op de aangegane risico's en 
verantwoordelijkheden, ook uit te strekken tot de veiligheidskenmerken.

Amendement 604
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Technische specificaties zouden niet-discriminerend en technisch neutraal moeten zijn. Deze 
basisbeginselen zouden gelijkelijk van toepassing moeten zijn op het gebruik van normen en 
specificaties in aanbestedingen. Niet-discriminerende, technisch neutrale specificaties zorgen 
ervoor dat ondernemers onderling de strijd aangaan om met de beste oplossingen te komen, 
hetgeen innovatie en economische groei stimuleert. Technische neutraliteit zorgt er ook voor 
dat de autoriteiten de keuze hebben uit de grootst mogelijke variatie aan producten en 
diensten, waardoor de economisch voordeligste opties worden gestimuleerd.

Amendement 606
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Indien dit door het voorwerp van de 
opdracht gerechtvaardigd is, kan in de 
technische specificaties melding worden 
gemaakt van een bepaald fabricaat of een 
bepaalde herkomst of van een bijzondere 
werkwijze die de producten of diensten 
hun kenmerken verleent. Ook mogen ze
een verwijzing bevatten naar een merk, een 
octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie. Een 
dergelijke vermelding gaat vergezeld van 
de woorden "of gelijkwaardig".

Or. en

Amendement 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om innovatie en economische groei te bevorderen is het essentieel dat alle inschrijvers op 
gelijke voet met elkaar concurreren. Discriminatie, ook op het gebied van 
productietechnologie of –locatie, zou slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden mogen 
worden toegestaan. Voorkeuren, hetzij voor bepaalde technologieën, bedrijfsmodellen, 
leveranciers of een bepaalde productherkomst, drukken innovatie en concurrentie de kop in, 
met als gevolg dat openbare lichamen niet die oplossingen kunnen kiezen die het beste 
aansluiten bij de behoeften van een bepaalde aanbesteding.

Amendement 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Bij uitzondering, en alleen indien dit 
door het voorwerp van de opdracht 
gerechtvaardigd is, kan in de technische 
specificaties melding worden gemaakt van 
een bepaald fabricaat of een bepaalde 
herkomst of van een bijzondere werkwijze 
of een type, een bepaalde oorsprong of een 
bepaalde productie. Een dergelijke 
vermelding gaat vergezeld van de woorden
"of gelijkwaardig".

Or. en

Amendement 609
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

(b) als de opdracht dit rechtvaardigt en de 
vermelding betrekking heeft op de locatie 
op het grondgebied van de Europese Unie 
van de productie of de werkwijze.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 610
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruik maakt van de mogelijkheid te 
verwijzen naar de in lid 3, onder b), 
genoemde specificaties, wijst hij een 
inschrijving niet af op grond van het feit 
dat de aangeboden werken, leveringen of 
diensten niet overeenstemmen met de 
betrokken specificaties, wanneer de 
inschrijver in zijn inschrijving met elk 
passend middel, inclusief de in artikel 56 
bedoelde bewijsmiddelen, aantoont dat de 

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

de door hem voorgestelde oplossingen op 
gelijkwaardige wijze voldoen aan de in de 
technische specificaties gestelde eisen.

Or. en

Amendement 611
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inschrijver bewijst in zijn inschrijving 
met elk passend middel, waaronder de in 
artikel 56 bedoelde middelen, dat de 
werken, leveringen of diensten in 
overeenstemming zijn met de norm en 
voldoen aan de prestatie- of functionele 
eisen van de aanbestedende dienst.

De inschrijver bewijst in zijn inschrijving 
met passende middelen, waaronder de in 
artikel 56 bedoelde middelen, dat de 
werken, leveringen of diensten in 
overeenstemming zijn met de norm en 
voldoen aan de prestatie- of functionele 
eisen van de aanbestedende dienst.

Or. en

Amendement 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten moeten kunnen 
controleren of en opvolgen dat aan de 
vereisten is voldaan, zowel tijdens het 
inschrijvingsproces als tijdens de 
uitvoering van de opdracht.

Or. en

Amendement 613
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, 
sociale of andere kenmerken van een 
werk, levering of dienst voorschrijven in 
termen van prestatie- of functionele eisen 
als bedoeld in artikel 54, lid 3, onder a),
kunnen zij eisen dat deze werken, 
leveringen of diensten een specifieke keur 
dragen, mits voldaan is aan alle volgende 
voorwaarden:

Wanneer aanbestedende diensten in de 
technische specificaties, de 
gunningscriteria of de clausules 
betreffende de uitvoering van de opdracht
milieu-, sociale of andere eisen of criteria
voorschrijven, kunnen ze een specifieke 
keur verlangen, als bewijs dat deze 
werken, leveringen of diensten voldoen 
aan dergelijke eisen of criteria mits 
voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

Or. en

Amendement 614
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 615
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 616
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 617
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de keur is vastgesteld in een open en 
transparante procedure waarin alle
belanghebbenden, inclusief consumenten, 
fabrikanten, vakbonden, kleinhandelaars 
en milieu- en sociale organisaties, een 
wezenlijke rol hebben; regeringsinstanties
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kunnen deelnemen, maar dit is niet 
verplicht;

Or. en

Amendement 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 621
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) de criteria waaraan moet worden 
voldaan om de keur te verkrijgen worden 
vastgesteld door een derde partij die 
onafhankelijk is van de ondernemer die de 
keur aanvraagt.

Or. en

Amendement 622
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

andere geschikte middelen waarmee 
wordt bewezen dat aan dergelijke 
voorschriften wordt voldaan, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, 
wanneer de betrokken ondernemer geen 
toegang heeft tot de keur of geen 
mogelijkheid heeft deze binnen de 
desbetreffende termijnen te verkrijgen, 
mits het gebrek aan toegang niet toe te 
schrijven is aan de betrokken 
ondernemer. Om inschrijvers die tijd en 
geld investeren in certificaten niet te 
discrimineren, moet de last voor het 
bewijzen van gelijkwaardigheid aan een 
specifieke keur liggen bij de inschrijver 
die aanspraak maakt op de 
gelijkwaardigheid.

Or. en

Motivering

Om die inschrijvers die tijd en geld investeren in certificaten of testverslagen niet te 
discrimineren, moet de last voor het bewijzen van de gelijkwaardigheid liggen bij de 
inschrijver die aanspraak maakt op de gelijkwaardigheid.

Amendement 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten die een specifieke 
keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige 
keuren die voldoen aan de voorschriften 
van de door de aanbestedende diensten 
aangegeven keur. Voor producten die de 
keur niet dragen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
andere geschikte bewijsmiddelen. Keuren, 
technische dossiers of andere 
bewijsmiddelen bij de ontwikkeling, 
certificatie of verificatie waarvan 
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regeringsinstanties of milieu- of sociale 
organisaties betrokken zijn geweest, 
hebben de voorkeur.

Or. es

Amendement 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 625
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 626
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 627
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is aan de inschrijver om het bewijs te 
leveren van gelijkwaardigheid ten 
opzichte van de aangevraagde keur.

Or. fr

Amendement 628
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 629
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer aanbestedende diensten eisen dat 
certificaten van een specifieke 
beoordelingsinstantie worden overgelegd, 
worden ook certificaten van andere 
gelijkwaardige erkende organisaties 
aanvaard.
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Or. en

Amendement 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 631
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte bewijsmiddelen dan die 
welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, 
wanneer de ondernemer geen toegang heeft 
tot de in lid 1 bedoelde certificaten of 
testverslagen of deze niet binnen de 
desbetreffende termijnen kan verkrijgen, 
mits het gebrek aan toegang niet toe te 
schrijven is aan de betrokken ondernemer 
zelf. Om inschrijvers die tijd en geld 
investeren in certificaten of testverslagen 
niet te discrimineren, moet de last voor 
het bewijzen van de gelijkwaardigheid 
echter liggen bij de inschrijver die 
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aanspraak maakt op de gelijkwaardigheid.

Or. en

Amendement 632
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten verstrekken andere lidstaten 
op hun verzoek alle informatie met 
betrekking tot de middelen en documenten 
die overeenkomstig artikel 54, lid 6, artikel 
55 en de leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn 
overgelegd ten bewijze van de naleving 
van de technische voorschriften. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
vestiging verstrekken deze informatie 
overeenkomstig artikel 96.

4. De lidstaten verstrekken andere lidstaten 
op hun verzoek alle informatie met 
betrekking tot de middelen en documenten 
die overeenkomstig artikel 54, lid 6, 
artikel 55 en de leden 1, 2 en 3 van dit 
artikel zijn overgelegd. De bevoegde 
instanties van de lidstaat van vestiging van 
de ondernemer verstrekken deze 
informatie overeenkomstig artikel 96.

Or. en

Amendement 633
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van ondernemers die 
belangstelling hebben in een opdracht, 
verstrekken de aanbestedende diensten de 
technische specificaties die regelmatig in 
hun opdrachten voor werken, leveringen of 
diensten worden vermeld, of de technische 
specificaties die zij voornemens zijn toe te 
passen in opdrachten die voor mededinging 
worden opengesteld via een periodieke 
indicatieve aankondiging. Deze 
specificaties worden met elektronische 

1. Op verzoek van ondernemers die 
belangstelling hebben in een opdracht, 
verstrekken de aanbestedende diensten 
regelmatig de technische specificaties, de 
gunningscriteria en de clausules 
betreffende de uitvoering van de opdracht
die in hun opdrachten voor werken, 
leveringen of diensten worden vermeld, of 
de technische specificaties die zij 
voornemens zijn toe te passen in 
opdrachten die voor mededinging worden 
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middelen beschikbaar gesteld voor 
onbeperkte, volledige en kosteloze 
toegang.

opengesteld via een periodieke indicatieve 
aankondiging. Deze specificaties worden 
met elektronische middelen beschikbaar 
gesteld voor volledige en kosteloze 
toegang. Aanbestedende diensten mogen 
in specifieke omstandigheden naar de 
naam, het adres of een ander bewijs van 
identiteit van de inschrijver vragen.

Or. en

Amendement 634
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de technische specificaties 
gebaseerd zijn op documenten die met 
elektronische middelen vrij, rechtstreeks en 
kosteloos beschikbaar zijn voor 
belangstellende ondernemers, kan worden 
volstaan met een verwijzing naar deze 
documenten.

2. Indien de technische specificaties 
gebaseerd zijn op documenten die met 
elektronische middelen volledig,
rechtstreeks en kosteloos beschikbaar zijn 
voor belangstellende ondernemers, kan 
worden volstaan met een verwijzing naar 
deze documenten.

Or. en

Motivering

De behoefte kan bestaan om bijvoorbeeld de gegevens van de inschrijver (naam, adres enz.) 
te toetsen.

Amendement 635
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen door 
de inschrijvers voorgestelde varianten in 

De aanbestedende diensten nemen door de 
inschrijvers voorgestelde varianten in 
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aanmerking nemen indien deze aan de 
door de aanbestedende diensten gestelde 
minimumeisen voldoen.

aanmerking indien deze aan de door de 
aanbestedende diensten gestelde 
minimumeisen voldoen mits ze zijn 
gekoppeld aan het voorwerp van de 
opdracht.

Or. en

Amendement 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen door 
de inschrijvers voorgestelde varianten in 
aanmerking nemen indien deze aan de 
door de aanbestedende diensten gestelde 
minimumeisen voldoen.

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

Or. fr

Amendement 637
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen door 
de inschrijvers voorgestelde varianten in 
aanmerking nemen indien deze aan de 
door de aanbestedende diensten gestelde 
minimumeisen voldoen.

Aanbestedende diensten staan inschrijvers 
in principe toe varianten in te dienen. 
Indien de aanbestedende diensten de 
indiening van varianten niet willen 
toestaan, maken ze hiervan melding in de 
aankondiging van de opdracht of, 
wanneer een vooraankondiging wordt 
gebruikt als een oproep tot mededinging, 
in de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling. Zonder een dergelijke 
melding worden varianten toegestaan.
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Or. en

Amendement 638
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen door de 
inschrijvers voorgestelde varianten in 
aanmerking nemen indien deze aan de 
door de aanbestedende diensten gestelde 
minimumeisen voldoen.

De aanbestedende diensten kunnen de 
inschrijvers verbieden om varianten voor te 
stellen.

Or. fr

Amendement 639
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea -1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen door de 
inschrijvers voorgestelde varianten in 
aanmerking nemen indien deze aan de door 
de aanbestedende diensten gestelde 
minimumeisen voldoen.

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

De aanbestedende diensten kunnen door de 
inschrijvers voorgestelde varianten in 
aanmerking nemen indien deze aan de door 
de aanbestedende diensten gestelde 
minimumeisen voldoen.

Or. fr

Amendement 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten vermelden in de 
specificaties of zij varianten al dan niet 
toestaan, en zo ja, aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen, alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Wanneer varianten toegestaan 
zijn, zorgen zij ervoor dat de gekozen 
gunningscriteria daadwerkelijk kunnen 
worden toegepast op varianten die aan 
deze minimumvoorschriften voldoen, en 
op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 641
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten vermelden in de 
specificaties of zij varianten al dan niet
toestaan, en zo ja, aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen, alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Wanneer varianten toegestaan 
zijn, zorgen zij ervoor dat de gekozen 
gunningscriteria daadwerkelijk kunnen
worden toegepast op varianten die aan 
deze minimumvoorschriften voldoen, en 
op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

Aanbestedende diensten vermelden in de 
specificaties of zij varianten al dan niet 
toestaan, en zo ja, aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen, alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Varianten worden niet 
afgewezen zonder een dergelijke 
vermelding.

Or. en
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Amendement 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten vermelden in de 
specificaties of zij varianten al dan niet 
toestaan, en zo ja, aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen, alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Wanneer varianten toegestaan 
zijn, zorgen zij ervoor dat de gekozen 
gunningscriteria daadwerkelijk kunnen 
worden toegepast op varianten die aan deze 
minimumvoorschriften voldoen, en op 
conforme inschrijvingen die geen varianten 
zijn.

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

Or. fr

Amendement 643
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten vermelden in de 
specificaties of zij varianten al dan niet
toestaan, en zo ja, aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen, alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Wanneer varianten toegestaan 
zijn, zorgen zij ervoor dat de gekozen 
gunningscriteria daadwerkelijk kunnen
worden toegepast op varianten die aan deze 
minimumvoorschriften voldoen, en op 
conforme inschrijvingen die geen varianten 
zijn.

Aanbestedende diensten vermelden in de 
specificaties of zij varianten al dan niet
verbieden. Als zij dit niet vermelden, zijn
varianten toegestaan.

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

Or. fr

Amendement 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 645
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

Het toestaan van varianten is een van de beste instrumenten om productiemethoden en 
innovatieve producten aan te moedigen. Het gebruik hiervan zou moeten worden 
aangemoedigd en niet belemmerd.

Amendement 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 647
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Artikel 13, lid 7, is van 
toepassing.

Om aanbestedingen toegankelijker te 
maken voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, kunnen
overheidsopdrachten worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Artikel 13, lid 7, is van 
toepassing. Voor contracten met een 
waarde van 1 000 000 euro of meer 
verstrekken de aanbestedende diensten 
een rechtvaardiging voor het niet 
onderverdelen van het contract in 
percelen in de aankondiging van de 
opdracht of de uitnodiging tot bevestiging 
van belangstelling.

Or. en

Amendement 649
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene
percelen. Artikel 13, lid 7, is van 
toepassing.

Met het oog op maximale mededinging en 
tenzij onderverdeling vanwege het 
voorwerp van de opdracht op basis van de 
aard van de diensten niet mogelijk is, kent 
de aanbestedende dienst het contract in 
afzonderlijke percelen toe. Indien de 
opdracht niet kan worden onderverdeeld 
in percelen omdat onderverdeling 
vanwege het voorwerp van de opdracht op 
basis van de aard van de diensten niet 
mogelijk is, geeft de aanbestedende dienst 
in de aankondiging van de opdracht of de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke uitleg van 
zijn redenen.

Or. en

Amendement 650
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene
percelen. Artikel 13, lid 7, is van 
toepassing.

Opdrachten kunnen worden onderverdeeld 
in percelen.

Or. fr

Amendement 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene
percelen. Artikel 13, lid 7, is van 
toepassing.

Opdrachten kunnen worden onderverdeeld 
in percelen. Artikel 13, lid 7, is van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Het lijkt voldoende aanbestedende diensten te verplichten hun besluit de opdracht niet in 
percelen onder te verdelen te vermelden in de aankondiging van de opdracht of de 
uitnodiging tot bevestiging van belangstelling. Aanbestedende diensten zouden niet moeten 
worden verplicht een specifieke uitleg van hun redenen te geven. Het is niet duidelijk wat de 
toegevoegde waarde van zo'n vereiste zou zijn. De bewoording van de tweede alinea is om 
redenen van verheldering aangepast.

Amendement 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Artikel 13, lid 7, is van 
toepassing.

Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een 
waarde die gelijk is aan of hoger is dan de 
overeenkomstig artikel 12 bepaalde 
drempels, verschaft de aanbestedende 
dienst in de aankondiging van de 
opdracht of in de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling een 
specifieke uitleg bij zijn motieven om de 
opdracht al dan niet in percelen te 
verdelen. Artikel 13, lid 7, is van 
toepassing.

Or. it
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Amendement 653
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten vermelden in de 
aankondiging van de opdracht, in het 
verzoek tot bevestiging van belangstelling, 
of wanneer tot mededinging is opgeroepen 
in een aankondiging inzake het bestaan 
van een erkenningsregeling, in de 
uitnodiging tot inschrijving of tot 
onderhandeling, of inschrijvingen beperkt 
zijn tot één perceel dan wel tot een aantal 
percelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 654
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten vermelden in de 
aankondiging van de opdracht, in het 
verzoek tot bevestiging van belangstelling, 
of wanneer tot mededinging is opgeroepen 
in een aankondiging inzake het bestaan 
van een erkenningsregeling, in de 
uitnodiging tot inschrijving of tot 
onderhandeling, of inschrijvingen beperkt 
zijn tot één perceel dan wel tot een aantal 
percelen.

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

Or. fr
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Amendement 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten vermelden in de 
aankondiging van de opdracht, in het 
verzoek tot bevestiging van belangstelling, 
of wanneer tot mededinging is opgeroepen 
in een aankondiging inzake het bestaan van 
een erkenningsregeling, in de uitnodiging 
tot inschrijving of tot onderhandeling, of
inschrijvingen beperkt zijn tot één perceel 
dan wel tot een aantal percelen.

Wanneer de aanbestedende dienst de 
mogelijkheid in te schrijven op één of 
meer percelen beperkt, vermeldt hij dit in 
de aankondiging van de opdracht, in het 
verzoek tot bevestiging van belangstelling, 
of wanneer tot mededinging is opgeroepen 
in een aankondiging inzake het bestaan van 
een erkenningsregeling, in de uitnodiging 
tot inschrijving of tot onderhandeling, of in 
de aanbestedingsdocumenten.

Or. en

Motivering

Het lijkt voldoende aanbestedende diensten te verplichten hun besluit de opdracht niet in 
percelen onder te verdelen te vermelden in de aankondiging van de opdracht of de 
uitnodiging tot bevestiging van belangstelling. Aanbestedende diensten zouden niet moeten 
worden verplicht een specifieke uitleg van hun redenen te geven. Het is niet duidelijk wat de 
toegevoegde waarde van zo'n vereiste zou zijn. De formulering van de tweede alinea is 
duidelijkheidshalve aangepast.

Amendement 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van de aanbestedingsregels.

Amendement 657
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten of zij het 
recht voorbehouden om een dergelijke 
keuze te maken, en in bevestigend geval, 
welke percelen in één opdracht kunnen 
worden samengebracht.
Aanbestedende diensten bepalen eerst 
voor elk individueel perceel welke 
inschrijvingen het beste voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 76 vastgestelde 
gunningscriteria. Zij kunnen een 
opdracht voor meer dan een perceel 
gunnen aan een inschrijver die niet als 
eerste staat gerangschikt voor alle 
individuele onder deze opdracht vallende 
percelen, op voorwaarde dat voor alle 
onder deze opdracht vallende percelen 
beter aan de overeenkomstig artikel 76 
vastgestelde gunningscriteria is voldaan. 
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten welke 
methoden zij voornemens zijn te 
gebruiken voor deze vergelijking. Deze 
methoden moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van de aanbestedingsregels.
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Amendement 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten of zij het 
recht voorbehouden om een dergelijke 
keuze te maken, en in bevestigend geval, 
welke percelen in één opdracht kunnen 
worden samengebracht.
Aanbestedende diensten bepalen eerst 
voor elk individueel perceel welke 
inschrijvingen het beste voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 76 vastgestelde 
gunningscriteria. Zij kunnen een 
opdracht voor meer dan een perceel 
gunnen aan een inschrijver die niet als 
eerste staat gerangschikt voor alle 
individuele onder deze opdracht vallende 
percelen, op voorwaarde dat voor alle 
onder deze opdracht vallende percelen 
beter aan de overeenkomstig artikel 76 
vastgestelde gunningscriteria is voldaan. 
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten welke 
methoden zij voornemens zijn te 
gebruiken voor deze vergelijking. Deze 
methoden moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.

Or. en
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Motivering

Dit lid zou kunnen leiden tot het tegenovergestelde van wat het doel is van het voorstel, 
namelijk dat overheidsopdrachten toegankelijker worden voor mkb-bedrijven, aangezien het 
kan resulteren in samenvoeging van aanbestedingen, hetgeen mkb-bedrijven juist uitsluit.

Amendement 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 662
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten bepalen eerst 
voor elk individueel perceel welke 
inschrijvingen het beste voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 76 vastgestelde 
gunningscriteria. Zij kunnen een 
opdracht voor meer dan een perceel 
gunnen aan een inschrijver die niet als 
eerste staat gerangschikt voor alle 
individuele onder deze opdracht vallende 
percelen, op voorwaarde dat voor alle 
onder deze opdracht vallende percelen 
beter aan de overeenkomstig artikel 76 
vastgestelde gunningscriteria is voldaan. 
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten welke 
methoden zij voornemens zijn te 
gebruiken voor deze vergelijking. Deze 
methoden moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten bepalen eerst 
voor elk individueel perceel welke 
inschrijvingen het beste voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 76 vastgestelde 
gunningscriteria. Zij kunnen een 
opdracht voor meer dan een perceel 
gunnen aan een inschrijver die niet als 
eerste staat gerangschikt voor alle 
individuele onder deze opdracht vallende 
percelen, op voorwaarde dat voor alle 

Schrappen
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onder deze opdracht vallende percelen 
beter aan de overeenkomstig artikel 76 
vastgestelde gunningscriteria is voldaan. 
De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten welke 
methoden zij voornemens zijn te 
gebruiken voor deze vergelijking. Deze 
methoden moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.

Or. en

Amendement 664
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De waarde van een opdracht wordt bij uitstek bepaald door de aard en de omvang van de 
aanbestede goederen, werken of diensten. Waarom de waarde van een opdracht boven 
500 000 EUR wordt geraamd, blijkt duidelijk uit het voorwerp van de opdracht. 
Aanbestedende diensten bij elke opdracht die groter is laten uitleggen waarom de opdracht 
een waarde heeft van meer dan 500 000 EUR en niet is onderverdeeld, is daarom een 
onnodige administratieve last en een overdreven plicht.

Amendement 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging van de aanbestedingsregels.

Amendement 666
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) wanneer de ondernemer voorkomt 
in het overeenkomstig artikel 92 bis 
opgestelde register van niet-naleving.

Or. en

Amendement 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee maanden na de gunning van 
een opdracht of de sluiting van een 
raamovereenkomst zenden de 
aanbestedende diensten een aankondiging 
over de resultaten van de 
aanbestedingsprocedure.

Niet later dan 14 dagen na de gunning van 
een opdracht of de sluiting van 
raamovereenkomst zenden de 
aanbestedende diensten een aankondiging 
over de resultaten van de 
aanbestedingsprocedure.
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Or. en

Motivering

TED-data zijn niet betrouwbaar aangezien aanbestedende diensten vaak vergeten een 
aankondiging van gegunde opdracht te sturen. Door de termijn te verkorten zou dit element 
van het verzamelen van gegevens doeltreffender worden gemaakt. Bovendien zijn 
aankondigingen van gegunde opdrachten vaak incompleet of onsamenhangend en gaat de 
Commissie in de praktijk niet terug naar de aanbestedende diensten voor opheldering. Het 
zou daarom helpen de Commissie een duidelijke verplichting op te leggen de gegevens te 
controleren op volledigheid en samenhang. 

Amendement 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 64 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor de in Bijlage XVII B opgenomen 
diensten vermelden de aanbestedende 
diensten in de aankondiging of zij met de 
bekendmaking ervan instemmen. Voor 
deze opdrachten voor diensten stelt de 
Commissie volgens de in artikel 100 
bedoelde procedure de regels vast inzake 
de opstelling van statistische verslagen op 
de grondslag van deze aankondigingen, 
alsmede inzake de bekendmaking van die 
verslagen.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan de herinvoering van het onderscheid tussen A- en B-diensten.

Amendement 669
Andreas Schwab



AM\909613NL.doc 145/184 PE492.862v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 64 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van een incomplete of 
onsamenhangende aankondiging van 
gegunde opdracht neemt de Commissie 
contact op met de aanbestedende dienst 
voor een aanvulling of verheldering van 
de aankondiging van gegunde opdracht.

Or. en

Motivering

TED-data zijn niet betrouwbaar aangezien aanbestedende diensten vaak vergeten een 
aankondiging van gegunde opdracht te sturen. Door de termijn te verkorten zou dit element 
van het verzamelen van gegevens doeltreffender worden gemaakt. Bovendien zijn 
aankondigingen van gegunde opdrachten vaak incompleet of onsamenhangend en gaat de 
Commissie in de praktijk niet terug naar de aanbestedende diensten voor opheldering. Het 
zou daarom helpen de Commissie een duidelijke verplichting op te leggen de gegevens te 
controleren op volledigheid en samenhang. 

Amendement 670
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 65 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Oproepen tot mededinging in de zin van 
artikel 39, lid 2, worden onverkort 
bekendgemaakt in een officiële taal van de 
Unie als gekozen door de aanbestedende 
dienst. Alleen de tekst in deze taalversie is 
authentiek. Een samenvatting met de 
belangrijke gegevens van elke 
aankondiging wordt in de andere officiële 
talen bekendgemaakt.

3. Oproepen tot mededinging in de zin van 
artikel 39, lid 2, worden onverkort 
bekendgemaakt in een officiële taal van de 
Unie als gekozen door de aanbestedende 
dienst. Alleen de tekst in deze taalversie is 
authentiek. Een samenvatting met de 
belangrijke gegevens van elke 
aankondiging wordt in minstens één
andere door de aanbestedende dienst 
gekozen officiële taal van de Europese 
Unie bekendgemaakt.

Or. it
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Amendement 671
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 65 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Oproepen tot mededinging in de zin van 
artikel 39, lid 2, worden onverkort 
bekendgemaakt in een officiële taal van de 
Unie als gekozen door de aanbestedende 
dienst. Alleen de tekst in deze taalversie is 
authentiek. Een samenvatting met de 
belangrijke gegevens van elke 
aankondiging wordt in de andere officiële 
talen bekendgemaakt.

3. Oproepen tot mededinging in de zin van 
artikel 39, lid 2, worden onverkort 
bekendgemaakt in een officiële taal van de 
Unie als gekozen door de aanbestedende 
dienst. Alleen de tekst in deze taalversie is 
authentiek. Een samenvatting met de 
belangrijke gegevens van elke 
aankondiging wordt in het Engels 
bekendgemaakt.

Or. it

Amendement 672
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 61 tot en met 64 
bedoelde aankondigingen en de inhoud 
daarvan worden op nationaal niveau niet 
bekendgemaakt voordat zij 
overeenkomstig artikel 65 zijn 
bekendgemaakt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Brengt te veel bureaucratische rompslomp met zich mee en is een bron van verwarring.
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Amendement 673
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten bieden met 
elektronische middelen kosteloze, 
volledige toegang tot de 
aanbestedingsdocumenten vanaf de datum 
van bekendmaking van de aankondiging 
overeenkomstig artikel 65 of vanaf de 
datum waarop de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling is 
verzonden. Wanneer tot mededinging is 
opgeroepen door middel van een 
aankondiging inzake het bestaan van een 
erkenningsregeling, wordt deze toegang zo 
snel mogelijk geboden en uiterlijk vanaf 
het ogenblik waarop de uitnodiging tot 
inschrijving of tot onderhandeling is 
verzonden. De tekst van de aankondiging 
of van deze uitnodigingen vermeldt het 
internetadres waar deze documenten 
toegankelijk zijn.

1. De aanbestedende diensten bieden met 
elektronische middelen kosteloze, 
volledige toegang tot de 
aanbestedingsdocumenten vanaf de datum 
van bekendmaking van de aankondiging 
overeenkomstig artikel 65 of vanaf de 
datum waarop de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling is 
verzonden. Aanbestedende diensten 
mogen in specifieke omstandigheden naar 
de naam, het adres of een ander bewijs 
van identiteit van de inschrijver vragen.
Wanneer tot mededinging is opgeroepen 
door middel van een aankondiging inzake 
het bestaan van een erkenningsregeling, 
wordt deze toegang zo snel mogelijk 
geboden en uiterlijk vanaf het ogenblik 
waarop de uitnodiging tot inschrijving of 
tot onderhandeling is verzonden. De tekst 
van de aankondiging of van deze 
uitnodigingen vermeldt het internetadres 
waar deze documenten toegankelijk zijn.

Or. en

Motivering

De behoefte kan bestaan om bijvoorbeeld de gegevens van de inschrijver (naam, adres enz.) 
te toetsen.

Amendement 674
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-openbare procedures, Bij niet-openbare procedures en procedures 
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innovatiepartnerschappen en procedures 
voor gunning via onderhandelingen met 
voorafgaande oproep tot mededinging 
nodigen de aanbestedende diensten de 
daartoe uitgekozen gegadigden gelijktijdig 
en schriftelijk uit om een inschrijving in te 
dienen of te onderhandelen.

voor gunning via onderhandelingen met 
voorafgaande oproep tot mededinging 
nodigen de aanbestedende diensten de 
daartoe uitgekozen gegadigden gelijktijdig 
en schriftelijk uit om een inschrijving in te 
dienen of te onderhandelen.

Or. fr

Amendement 675
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De aanbestedende diensten informeren
zo spoedig mogelijk vanaf de datum van 
de gunning van de concessies, van de 
afwijzing van het verzoek tot deelname, 
van de afwijzing van de offerte, en in elk 
geval binnen 15 dagen na ontvangst van 
een schriftelijk verzoek:

Or. es

Amendement 676
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) iedere inschrijver die een 
ontvankelijke inschrijving heeft 
ingediend, over het verloop en de 
voortgang van de onderhandelingen en de 
dialoog met de inschrijvers.

Schrappen

Or. it
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Amendement 677
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aanbestedende diensten mogen, 
wanneer zij de deelnemers aan een niet-
openbare procedure, een procedure van 
gunning via onderhandelingen of een 
innovatiepartnerschap selecteren, in hun 
besluit over erkenning of wanneer de 
erkenningscriteria en -regels worden 
bijgewerkt:

3. Aanbestedende diensten mogen, 
wanneer zij de deelnemers aan een niet-
openbare procedure of een procedure van 
gunning via onderhandelingen selecteren, 
in hun besluit over erkenning of wanneer 
de erkenningscriteria en -regels worden 
bijgewerkt:

Or. fr

Amendement 678
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Aanbestedende diensten kunnen 
besluiten een opdracht niet te gunnen aan 
de inschrijver die de beste inschrijving 
heeft ingediend, wanneer zij hebben 
vastgesteld dat die inschrijving niet voldoet 
aan verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie of nationale 
wetgeving op het gebied van sociaal, 
arbeids- of milieurecht of collectieve 
arbeidsovereenkomsten die gelden op de 
plaats waar de werken, diensten of 
leveringen worden uitgevoerd of uit 
hoofde van de in bijlage XIV vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht en mits deze zijn gekoppeld 
aan het voorwerp van de opdracht.
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Or. en

Amendement 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Aanbestedende diensten kunnen 
besluiten een opdracht niet te gunnen aan 
de inschrijver die de beste inschrijving 
heeft ingediend, wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving niet of niet 
op gelijkwaardige wijze voldoet aan 
verplichtingen uit hoofde van wetgeving 
van de Unie op het gebied van sociaal, 
arbeids- of milieurecht of aan de 
verplichtingen met betrekking tot 
arbeidsvoorwaarden aan de zijde van de 
toevoerketen zoals vastgelegd in nationale 
wetten en voorschriften op het gebied van 
arbeidsrecht waarin productieprocessen 
plaatsvinden en in de in bijlage XIV 
vermelde internationale verdragen, welke 
maar het gunstigst zijn voor werknemers.

Deze verplichtingen omvatten:
(a) diegene die zijn gedefinieerd in de 
kernverdragen van de IAO (vrijheid van 
vereniging en collectieve 
onderhandelingen, gedwongen en 
verplichte arbeid, discriminatie op het 
gebied van arbeid en beroep, 
kinderarbeid);
(b) veiligheid en gezondheid van 
werknemers;
(c) werktijd;
(d) lonen;
(e) sociale zekerheid.
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Or. en

Amendement 682
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het zou duidelijk moeten zijn dat aanbestedende diensten geen opdracht mogen gunnen aan 
een kandidaat van wie is gebleken dat hij de sociale, arbeids- of milieuwetgeving schendt.

Amendement 683
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In openbare procedures kunnen 
aanbestedende diensten besluiten tot 
onderzoek van de inschrijvingen over te 
gaan voordat de geschiktheid van de 
inschrijvers wordt beoordeeld, mits de 
desbetreffende bepalingen van de 
artikelen 70 tot en met 79 worden 
nageleefd, met inbegrip van de regel dat 

Schrappen
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de opdracht niet wordt gegund aan een 
inschrijver die overeenkomstig artikel 74 
moet worden uitgesloten of die niet 
voldoet aan de overeenkomstig artikel 72, 
lid 1, en artikel 74 door de aanbestedende 
dienst vastgestelde gunningscriteria.

Or. fr

Amendement 684
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In openbare procedures kunnen 
aanbestedende diensten besluiten tot 
onderzoek van de inschrijvingen over te 
gaan voordat de geschiktheid van de 
inschrijvers wordt beoordeeld, mits de 
desbetreffende bepalingen van de 
artikelen 70 tot en met 79 worden 
nageleefd, met inbegrip van de regel dat 
de opdracht niet wordt gegund aan een 
inschrijver die overeenkomstig artikel 74 
moet worden uitgesloten of die niet 
voldoet aan de overeenkomstig artikel 72, 
lid 1, en artikel 74 door de aanbestedende 
dienst vastgestelde gunningscriteria.

Schrappen

Or. fr

Amendement 685
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In openbare procedures kunnen 
aanbestedende diensten besluiten tot 

Schrappen
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onderzoek van de inschrijvingen over te 
gaan voordat de geschiktheid van de 
inschrijvers wordt beoordeeld, mits de 
desbetreffende bepalingen van de 
artikelen 70 tot en met 79 worden 
nageleefd, met inbegrip van de regel dat 
de opdracht niet wordt gegund aan een 
inschrijver die overeenkomstig artikel 74 
moet worden uitgesloten of die niet 
voldoet aan de overeenkomstig artikel 72, 
lid 1, en artikel 74 door de aanbestedende 
dienst vastgestelde gunningscriteria.

Or. it

Amendement 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 98 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de in bijlage XIV bedoelde lijst, 
wanneer dit noodzakelijk is ten gevolge 
van de sluiting van nieuwe internationale 
overeenkomsten of de wijziging van 
bestaande internationale overeenkomsten.

Schrappen

Or. en

Amendement 687
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 98 gedelegeerde 

Schrappen
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handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de in bijlage XIV bedoelde lijst, 
wanneer dit noodzakelijk is ten gevolge 
van de sluiting van nieuwe internationale 
overeenkomsten of de wijziging van 
bestaande internationale overeenkomsten.

Or. it

Amendement 688
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aanbestedende diensten een 
passend evenwicht tot stand moeten 
brengen tussen de bijzondere kenmerken 
van de aanbestedingsprocedure en de 
daarvoor noodzakelijke middelen, kunnen 
zij in niet-openbare procedures, procedures 
van gunning door onderhandelingen of 
innovatiepartnerschappen objectieve regels 
en criteria vaststellen om in deze behoefte 
te voorzien en kunnen zij het aantal 
gegadigden beperken dat tot de 
inschrijving of tot onderhandelingen zal 
worden uitgenodigd. Bij de vaststelling 
van het aantal gegadigden wordt echter 
rekening gehouden met de noodzaak 
voldoende concurrentie te waarborgen.

2. Wanneer aanbestedende diensten een 
passend evenwicht tot stand moeten 
brengen tussen de bijzondere kenmerken 
van de aanbestedingsprocedure en de 
daarvoor noodzakelijke middelen, kunnen 
zij in niet-openbare procedures, procedures 
van gunning door onderhandelingen of 
innovatiepartnerschappen objectieve regels 
en criteria vaststellen om in deze behoefte 
te voorzien en kunnen zij het aantal 
gegadigden beperken dat tot de 
inschrijving of tot onderhandelingen zal 
worden uitgenodigd.

Or. en

Amendement 689
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de objectieve criteria en regels 
voor uitsluiting en selectie van 
ondernemers die erkenning in een 
erkenningsregeling aanvragen, 
voorschriften betreffende de economische 
en financiële capaciteit van de ondernemer 
of zijn technische en beroepsbekwaamheid 
inhouden, kan deze zich in voorkomend 
geval beroepen op de capaciteit van andere 
entiteiten, ongeacht de juridische aard van 
zijn banden met die entiteiten. In dat geval 
toont hij ten behoeve van de aanbestedende 
dienst aan dat hij voor de volledige 
geldigheidsduur van de erkenningsregeling 
kan beschikken over deze middelen, 
bijvoorbeeld door overlegging van de 
desbetreffende verbintenis van deze 
diensten. Voor de economische en 
financiële draagkracht kunnen
aanbestedende diensten eisen dat de 
ondernemer en deze diensten gezamenlijk 
instaan voor de uitvoering van de opdracht.

Wanneer de objectieve criteria en regels 
voor uitsluiting en selectie van 
ondernemers die erkenning in een 
erkenningsregeling aanvragen, 
voorschriften betreffende de economische 
en financiële capaciteit van de ondernemer 
of zijn technische en beroepsbekwaamheid 
inhouden, kan deze zich in voorkomend 
geval beroepen op de capaciteit van andere 
entiteiten, ongeacht de juridische aard van 
zijn banden met die entiteiten. In dat geval 
toont hij ten behoeve van de aanbestedende 
dienst aan dat hij voor de volledige 
geldigheidsduur van de erkenningsregeling 
kan beschikken over deze middelen, 
bijvoorbeeld door overlegging van de 
desbetreffende verbintenis van deze 
diensten. De aanbestedende diensten 
kunnen eisen dat de ondernemer en deze 
diensten gezamenlijk instaan voor de 
uitvoering van de opdracht.

Or. it

Amendement 690
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De objectieve regels en criteria voor 
uitsluiting en selectie van ondernemers die 
erkenning in een erkenningsregeling 
aanvragen, en de objectieve regels en 
criteria voor uitsluiting en selectie van 
gegadigden en inschrijvers in openbare of 
niet-openbare procedures, procedures van 
gunning door onderhandelingen of 
innovatiepartnerschappen kunnen de in 
artikel 55 van Richtlijn 2004/18 bedoelde 

De objectieve criteria en regels voor 
uitsluiting en selectie van ondernemers die 
erkenning in een erkenningsregeling 
aanvragen en de objectieve criteria en 
regels voor uitsluiting en selectie van 
kandidaten en inschrijvers in openbare 
procedures, niet-openbare procedures en 
procedures van gunning door 
onderhandelingen of in 
innovatiepartnerschappen kunnen de in 
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uitsluitingsgronden inhouden volgens de 
daarin bepaalde voorwaarden.

artikel 55 van Richtlijn 2004/18 bedoelde 
uitsluitingsgronden inhouden volgens de 
daarin bepaalde voorwaarden, met inbegrip 
van artikel 55, leden 4 en 5, betreffende 
"rehabilitatie".

Or. en

Amendement 691
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De objectieve regels en criteria voor 
uitsluiting en selectie van ondernemers die 
erkenning in een erkenningsregeling 
aanvragen, en de objectieve regels en 
criteria voor uitsluiting en selectie van 
gegadigden en inschrijvers in openbare of 
niet-openbare procedures, procedures van 
gunning door onderhandelingen of 
innovatiepartnerschappen kunnen de in 
artikel 55 van Richtlijn 2004/18 bedoelde 
uitsluitingsgronden inhouden volgens de 
daarin bepaalde voorwaarden.

De objectieve regels en criteria voor 
uitsluiting en selectie van ondernemers die 
erkenning in een erkenningsregeling 
aanvragen, en de objectieve regels en 
criteria voor uitsluiting en selectie van 
gegadigden en inschrijvers in openbare of 
niet-openbare procedures of procedures 
van gunning door onderhandelingen 
kunnen de in artikel 55 van Richtlijn 
2004/18 bedoelde uitsluitingsgronden 
inhouden volgens de daarin bepaalde 
voorwaarden.

Or. fr

Amendement 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De objectieve regels en criteria voor 
uitsluiting en selectie van ondernemers die 
erkenning in een erkenningsregeling 
aanvragen, en de objectieve regels en 
criteria voor uitsluiting en selectie van

De objectieve regels en criteria voor 
uitsluiting en selectie van ondernemers die 
erkenning in een erkenningsregeling 
aanvragen en de objectieve regels en 
criteria en regels voor uitsluiting en
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gegadigden en inschrijvers in openbare of 
niet-openbare procedures, procedures van 
gunning door onderhandelingen of 
innovatiepartnerschappen kunnen de in 
artikel 55 van [Richtlijn 2004/18/EG]
bedoelde uitsluitingsgronden inhouden
volgens de daarin bepaalde voorwaarden.

selectie van gegadigden en inschrijvers in 
openbare of niet-openbare procedures, 
procedures van gunning door 
onderhandelingen of 
innovatiepartnerschappen houden de in 
artikel 55 van Richtlijn [.../.../EU][ter 
vervanging van Richtlijn 2004/18/EG 
inzake overheidsopdrachten] bedoelde 
uitsluitingsgronden in volgens de daarin 
bepaalde voorwaarden.

Or. en

Amendement 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de aanbestedende entiteit een 
aanbestedende dienst is, omvatten deze 
regels en criteria de in artikel 55, leden 1 
en 2, van Richtlijn 2004/18 bedoelde 
uitsluitingsgronden volgens de in dat 
artikel bedoelde voorwaarden.

Schrappen

Or. en

Amendement 694
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde regels en criteria 
kunnen de in artikel 56 van Richtlijn 
2004/18 bedoelde gunningscriteria 
inhouden volgens de daarin bepaalde 
voorwaarden, met name met betrekking tot 
de beperkingen inzake voorschriften over 

2. De in lid 1 bedoelde regels en criteria 
kunnen de in artikel 56 van Richtlijn 
2004/18 bedoelde gunningscriteria 
inhouden volgens de daarin bepaalde 
voorwaarden, met name met betrekking tot 
de beperkingen inzake voorschriften over 
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jaaromzet, als bedoeld in lid 3 van dat 
artikel.

jaaromzet, de aanvaarding van eigen 
verklaringen alsmede het Europees 
aanbestedingspaspoort, als bedoeld in lid 
3 van dat artikel.

Or. en

Amendement 695
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 
van dit artikel zijn de artikelen 57 tot en 
met 60 van Richtlijn 2004/18/EG van 
toepassing.

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 
van dit artikel zijn de artikelen 55 tot en 
met 60 van Richtlijn 2004/18/EG van 
toepassing.

Or. en

Amendement 696
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
bepaalde kwaliteitsnormen, met inbegrip 
van normen inzake toegankelijkheid voor 
gehandicapte personen, verwijzen zij naar 
regelingen voor kwaliteitsbewaking op 
basis van de desbetreffende Europese 
normenreeks die gecertificeerd zijn door 
instanties overeenkomstig de Europese 
normenreeks voor certificering.

Ingeval aanbestedende diensten de 
overlegging eisen van een door een 
onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
bepaalde kwaliteitsnormen, met inbegrip 
van normen inzake toegankelijkheid voor 
gehandicapte personen, verwijzen zij naar 
regelingen voor kwaliteitsbewaking op 
basis van de desbetreffende Europese 
normenreeks die gecertificeerd zijn door 
specifieke instanties op het gebied van 
overeenstemmingsbeoordeling.

Or. en
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Amendement 697
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten erkennen 
gelijkwaardige verklaringen van in andere 
lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden eveneens andere bewijzen van 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
kwaliteitsbewaking van ondernemers die 
niet voor dergelijke verklaringen in 
aanmerking komen of die deze 
verklaringen niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen.

Aanbestedende diensten erkennen 
gelijkwaardige verklaringen van in andere 
lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden eveneens andere bewijzen van 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
kwaliteitsbewaking van ondernemers die 
niet voor dergelijke verklaringen in 
aanmerking komen of die deze 
verklaringen niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen, mits het 
gebrek aan toegang niet toe te schrijven is 
aan de betrokken ondernemer. Om 
inschrijvers die tijd en geld investeren in 
certificaten niet te discrimineren, moet de 
last voor het bewijzen van 
gelijkwaardigheid aan een specifieke keur 
echter liggen bij de inschrijver die 
aanspraak maakt op de gelijkwaardigheid.

Or. en

Amendement 698
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten erkennen 
gelijkwaardige verklaringen van in andere 
lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden eveneens andere bewijzen van 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
milieubeheer van ondernemers die niet 
voor dergelijke verklaringen in aanmerking 

Aanbestedende diensten erkennen 
gelijkwaardige verklaringen van in andere 
lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden eveneens andere bewijzen van 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
milieubeheer van ondernemers die niet 
voor dergelijke verklaringen in aanmerking 
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komen of deze niet binnen de gestelde 
termijnen kunnen verkrijgen.

komen of die deze verklaringen niet binnen 
de gestelde termijnen kunnen verkrijgen, 
mits het gebrek aan toegang niet toe te 
schrijven is aan de betrokken 
ondernemer. Om inschrijvers die tijd en 
geld investeren in certificaten niet te 
discrimineren, moet de last voor het 
bewijzen van gelijkwaardigheid aan een 
specifieke keur echter liggen bij de 
inschrijver die aanspraak maakt op de 
gelijkwaardigheid.

Or. en

Amendement 699
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

Or. en

Amendement 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 701
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 702
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr



AM\909613NL.doc 163/184 PE492.862v02-00

NL

Amendement 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 218 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 704
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 218 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 705
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de economisch meest voordelige 
aanbieding;

Schrappen

Or. fr

Amendement 706
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 218 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de economisch meest voordelige 
aanbieding;

Schrappen

Or. de

Amendement 707
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de economisch meest voordelige 
aanbieding;

Schrappen

Or. fr

Amendement 708
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. en

Amendement 709
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. fr

Amendement 710
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. fr

Amendement 711
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 218 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. de
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Amendement 712
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 218 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. de

Amendement 713
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

Or. it

Amendement 714
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. (b) de laagste prijs alleen wanneer vanuit 
objectief standpunt geen andere 
gunningscriteria beschikbaar zijn, met 
name voor de in artikel 2, punt 22 
(nieuw), gedefinieerde gestandaardiseerde 
producten.

Or. en
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Motivering

Terwijl de economisch meest voordelige inschrijving in de meeste gevallen het 
doorslaggevende gunningscriterium zou moeten zijn, zou het laagsteprijscriterium moeten 
worden gehandhaafd voor gestandaardiseerde producten. Gestandaardiseerde producten 
worden gedefinieerd als producten die niet wezenlijk verschillen in hun samenstelling of 
kenmerken.

Amendement 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden.

Schrappen

Or. fr

Amendement 716
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden.

Schrappen

Or. en



PE492.862v02-00 168/184 AM\909613NL.doc

NL

Amendement 717
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden.

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van kosteneffectiviteit, zoals een 
beoordeling van de levenscycluskosten, 
onder de in artikel 77 bepaalde 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 218 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden.

De kosten worden beoordeeld op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden.

Or. de

Amendement 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder a), bedoelde economisch 
meest voordelige inschrijving wordt uit het 

De in lid 1 bedoelde economisch meest 
voordelige inschrijving wordt uit het 
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oogpunt van de aanbestedende dienst 
vastgesteld op basis van criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht.

oogpunt van de aanbestedende dienst 
vastgesteld op basis van criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken opdracht. Deze criteria kunnen 
naast de prijs of kosten ook andere 
criteria omvatten die verband houden met 
het voorwerp van de betrokken opdracht.
De kosten worden beoordeeld op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden.
Voor sterk gestandaardiseerde producten 
en diensten geldt de kostprijs als 
doorslaggevend gunningscriterium.
De overige criteria zijn onder meer:

Or. fr

Amendement 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in lid 1, onder a), bedoelde economisch 
meest voordelige inschrijving wordt uit het 
oogpunt van de aanbestedende dienst 
vastgesteld op basis van criteria die 
verband houden met het voorwerp van de 
betrokken overheidsopdracht en waar 
mogelijk op basis van de in artikel 2, punt 
22, gedefinieerde monetarisering van de 
levenscyclus.

Or. en

Amendement 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 722
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 219 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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zoals:

Or. fr

Amendement 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De kosten worden beoordeeld op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden. Voor 
sterk gestandaardiseerde producten en 
diensten geldt de kostprijs als 
doorslaggevend gunningscriterium. De 
overige criteria zijn onder meer:

Or. fr

Amendement 726
Evelyne Gebhardt



PE492.862v02-00 172/184 AM\909613NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 219 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 727
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze criteria omvatten naast de prijs 
andere criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken 
overheidsopdracht, zoals:

Or. en

Amendement 728
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De lijst van criteria – naast de prijs of de kosten – die in aanmerking kunnen worden 
genomen is niet uitputtend; hij is juist nog voor verdere uitbreiding vatbaar en uit de 
formulering van het artikel moet dat ook duidelijk naar voren komen.

Amendement 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 731
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) kosten over de levenscyclus in 
overeenstemming met artikel 67;

Or. en

Motivering

Levenscycluskosten moeten een van de opties zijn om de economisch meest voordelige 
inschrijving te bepalen, in plaats van dat ze een alternatief hiervoor vormen.

Amendement 732
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter –a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(–a) waardige arbeidsomstandigheden, 
gezondheid en veiligheid op de werkplek, 
naleving van collectieve overeenkomsten;
(Dit amendement moet vóór punt (a) van 
deze alinea komen.)

Or. it

Amendement 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 219 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 

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

Or. de

Motivering

De regeling die bepaalt dat het personeel van de inschrijver na de gunning van de opdracht 
alleen kan worden vervangen met instemming van de aanbestedende dienst en dat deze moet 
nagaan of met deze vervangingen een evenwaardige organisatie en kwaliteit wordt verzekerd, 
zou leiden tot een te zware bureaucratische last en mogelijk ook tot problemen met de 
arbeidswet, met name voor kmo's. Bovendien zou deze regeling in strijd zijn met de scheiding 
van geschiktheids- en gunningscriteria.

Amendement 734
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE492.862v02-00 176/184 AM\909613NL.doc

NL

Motivering

Hierover zou de aanbestedende dienst moeten beslissen. Bij het restaureren van oude 
gebouwen zijn deze criteria bijvoorbeeld net zo belangrijk als bij het ontwerpen van werken.

Amendement 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) wanneer de kwaliteit van het personeel 
van cruciaal belang is voor de uitvoering 
van de opdracht, kunnen de organisatie, de 
kwalificatie en de ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken 
personeel in aanmerking worden genomen,
met als gevolg dat dit personeel na de 
gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst;

Or. en

Motivering

Het criterium kwalificatie en ervaring van het personeel zou alleen in aanmerking moeten 
worden genomen bij diensten met bijvoorbeeld een intellectueel karakter, waarbij de 
kwalificatie en de ervaring van een bepaald persoon essentieel zijn voor het bereiken van een 
hoogwaardige dienstverlening. Als het echter voor alle soorten dienstverlening wordt 
overwogen zou het in ieder geval duidelijk moeten maken dat het criterium kan worden 
toegepast als kwalificatie en ervaring van het personeel van cruciaal belang is om voor een 
bepaalde dienst een hoogwaardige dienstverlening te bereiken.

Amendement 736
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 737
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 219 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

De betrokkenheid van criteria die vreemd zijn aan de gunning bij de gunning moet nauw 
verbonden zijn met het voorwerp van de opdracht. De inachtneming van productieprocessen 
bij de bepaling van de economisch voordeligste inschrijving is hiermee in strijd.
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Amendement 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 739
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Amendement 740
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Extreem gecompliceerde formulering – overbodig.

Amendement 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 219 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) sociale criteria zoals het 
respecteren van degelijke 
werkomstandigheden, gezondheids- en 
veiligheidswetgeving, collectieve 
overeenkomsten, genderevenwicht (bv. 
gelijk loon, balans tussen werk en privé-
leven), sociale integratie, met inbegrip van 
kans op tewerkstelling voor mensen met 



PE492.862v02-00 180/184 AM\909613NL.doc

NL

een handicap, benadeelde of kwetsbare 
personen (zoals langdurig werklozen, 
Roma, migranten of jongeren en 
ouderen), toegang tot beroepsopleidingen 
ter plaatse, betrokkenheid van gebruikers, 
toegankelijkheid, mensenrechten en 
ethisch verantwoorde handel;

Or. de

Amendement 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de kenmerken die verband houden 
met de arbeidsvoorwaarden die het 
beschermen van de gezondheid van 
werknemers tot doel hebben of het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde of gehandicapte personen 
met personeel dat belast is met de 
uitvoering van de opdracht.

Or. es

Amendement 743
Sergio Gaetano Cofferati

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) sociale criteria zoals 
genderevenwicht, sociale integratie, met 
inbegrip van de tewerkstellingskansen 
voor gehandicapte, achtergestelde of 
kwetsbare werknemers, toegang tot 
beroepsopleiding op de werkplek, 
raadpleging en participatie van 
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gebruikers, economische 
toegankelijkheid.

Or. it

Amendement 744
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Gunningscriteria zijn gekoppeld aan het 
voorwerp van de opdracht (dit sluit 
onzichtbare kenmerken van goederen of 
diensten zoals levenscycluskenmerken 
niet uit); zij zorgen ervoor dat 
daadwerkelijke en eerlijke mededinging 
mogelijk blijft en gaan vergezeld van 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.
Aanbestedende diensten controleren op 
basis van de door de inschrijvers verstrekte 
informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen.

Or. de

Amendement 747
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Gunningscriteria gaan vergezeld van
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

Or. en
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Motivering

Overbodig.

Amendement 748
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Levenscycluskosten dekken voor zover 
van toepassing delen van of alle volgende 
kosten gedragen door de aanbestedende 
autoriteit of andere gebruikers over de 
levenscyclus van een product, dienst of 
werk, als bedoeld in artikel 2, punt 22:

Or. en

Motivering

Levenscycluskosten zouden moeten beginnen op het moment van aankoop en beperkt moeten 
zijn tot interne kosten. Externe kosten zijn moeilijk te kwantificeren en tegelijkertijd zouden 
levenscycluskosten niet moeten leiden tot nieuwe belemmeringen voor het vrije verkeer van 
goederen en diensten in de interne markt. Externe kosten zouden daarom niet bij de 
levenscycluskosten inbegrepen moeten zijn.

Amendement 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
voor de verkrijging, zoals productiekosten, 
het gebruik, zoals energieverbruik, 
onderhoudskosten, en het levenseinde, 
zoals kosten voor ophaling en recycling;

(a) interne kosten met betrekking tot 
gebruik, zoals kosten voor onderhoud en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (met 
inbegrip van energie-efficiëntie), kosten 
voor ophaling en recycling bij levenseinde 
en kosten voor sociale effecten wanneer 
deze betrekking hebben op de uitvoering 
van de opdracht. Tot interne kosten 



PE492.862v02-00 184/184 AM\909613NL.doc

NL

behoren ook kosten van efficiënt ontwerp, 
plannings– en technische kosten zoals het 
gebruik van elektronische middelen.

Or. en


