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Amendement 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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, en

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
voor de verkrijging, het gebruik, zoals 
energieverbruik en gebruik van andere 
hulpbronnen, onderhoudskosten, en het 
levenseinde, zoals kosten voor ophaling en 
recycling, en

Or. en

Motivering

Opgemerkt dient te worden dat levenscycluskosten bijzondere aandacht moeten krijgen. Dit 
criterium dient geen belasting te vormen voor kmo's, die bij het bepalen van de 
levenscycluskosten van een product kunnen worden geconfronteerd met kosten en 
administratieve last. Het kan in de praktijk ook problemen opleveren, aangezien voor het
vaststellen van de kosten verschillende methodologieën kunnen worden gehanteerd.

Amendement 751
Jürgen Creutzmann

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, en

(a) kosten voor de verkrijging,
(a bis) kosten voor het gebruik, zoals 
energieverbruik en gebruik van andere 
hulpbronnen,

(a ter) onderhoudskosten;

(a quater) kosten met betrekking tot 
levenseinde, zoals kosten voor ophaling en 
recycling;

Or. en
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Amendement 752
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Externe kosten zijn moeilijk te kwantificeren en tegelijkertijd dienen levenscycluskosten niet te 
leiden tot nieuwe belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten op de interne 
markt. Externe kosten moeten derhalve niet in de levenscycluskosten worden opgenomen.

Amendement 753
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 754
Pablo Arias Echeverría
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Opgemerkt dient te worden dat levenscycluskosten bijzondere aandacht moeten krijgen. Dit 
criterium dient geen belasting te vormen voor kmo's, die bij het bepalen van de 
levenscycluskosten van een product kunnen worden geconfronteerd met kosten en 
administratieve last. Het kan in de praktijk ook problemen opleveren, aangezien voor het 
vaststellen van de kosten verschillende methodologieën kunnen worden gehanteerd.

Amendement 756
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer aanbestedende diensten de 
kosten op basis van de levenscyclus 
beoordelen, vermelden zij in de 
aanbestedingsdocumenten de door de 
inschrijvers te verstrekken gegevens en de 
methode die door de aanbestedende dienst
wordt gebruikt voor de vaststelling van de 
levenscycluskosten. De voor de 
beoordeling van deze levenscycluskosten
gebruikte methode moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

Or. en

Amendement 757
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer aanbestedende diensten een 
aanpak op basis van de levenscyclus
gebruiken, vermelden zij in de 
aanbestedingsdocumenten de door de 
inschrijvers te verstrekken gegevens en de 
methode die door de aanbestedende dienst
wordt gebruikt voor de vaststelling van de 
levenscycluskosten op basis van deze 
gegevens.

(a) zij is ontwikkeld op grond van 
wetenschappelijke gegevens of is 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;
(b) zij is bedoeld voor herhaalde of 
voortdurende toepassing;
(c) zij is toegankelijk voor alle betrokken 
partijen.
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Or. en

Motivering

Het is niet redelijk om in deze richtlijn gedetailleerde bepalingen vast te stellen inzake de 
methodologie voor de berekening van levenscycluskosten wanneer deze kosten beperkt zijn tot 
interne kosten vanaf het moment van aankoop, zoals hierboven vereist. Gezien het feit dat 
interne kosten relatief gemakkelijk kunnen worden bepaald op basis van feitelijke gegevens, 
moeten aanbestedende diensten hun eigen methodologie kunnen hanteren (die nog moet worden 
gepubliceerd).

Amendement 758
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 760
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Met deze bepaling wordt de toepassing van een op maat gesneden methodologie voor een 
bepaald contract uitgesloten, hetgeen conform de huidige richtlijnen wél mogelijk is.

Amendement 761
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) normaal zorgvuldige ondernemers, 
inclusief ondernemers uit derde landen, 
kunnen met redelijke inspanningen de 
vereiste gegevens verstrekken.

Or. en

Amendement 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) normaal zorgvuldige ondernemers 
kunnen met redelijke inspanningen de 
vereiste gegevens verstrekken,

Or. en



AM\909614NL.doc 9/179 PE492.870v02-00

NL

Motivering

Opgemerkt dient te worden dat levenscycluskosten bijzondere aandacht moeten krijgen. Dit 
criterium dient geen belasting te vormen voor kmo's, die bij het bepalen van de 
levenscycluskosten van een product kunnen worden geconfronteerd met kosten en 
administratieve last. Het kan in de praktijk ook problemen opleveren, aangezien voor het 
vaststellen van de kosten verschillende methodologieën kunnen worden gehanteerd.

Amendement 763
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 764
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het is niet redelijk om in deze richtlijn gedetailleerde bepalingen vast te stellen inzake de 
methodologie voor de berekening van levenscycluskosten wanneer deze kosten beperkt zijn tot 
interne kosten vanaf het moment van aankoop, zoals hierboven vereist. Gezien het feit dat 
interne kosten relatief gemakkelijk kunnen worden bepaald op basis van feitelijke gegevens, 
moeten aanbestedende diensten hun eigen methodologie kunnen hanteren (die nog moet worden 
gepubliceerd).

Amendement 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van 
levenscycluskosten wordt vastgesteld, is 
deze van toepassing wanneer de 
levenscycluskosten deel uitmaken van de 
in artikel 76, lid 1, bedoelde 
gunningscriteria.

Schrappen

Een lijst van dergelijke wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is opgenomen 
in bijlage XV. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 98 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
en de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.

Or. de

Motivering

Bepalingen waarin aanbestedende diensten worden gestimuleerd levenscycluskosten als 
gunningscriterium te hanteren, worden aangemoedigd. In de wettelijke vereiste wordt echter 
verwezen naar een toekomstige berekeningsmethode die nog moet worden gespecificeerd en nu, 
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op grond van onvoorspelbaarheid, moet worden verworpen.

Amendement 766
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van 
levenscycluskosten wordt vastgesteld, is 
deze van toepassing wanneer de 
levenscycluskosten deel uitmaken van de 
in artikel 76, lid 1, bedoelde 
gunningscriteria.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet redelijk om in deze richtlijn gedetailleerde bepalingen vast te stellen inzake de 
methodologie voor de berekening van levenscycluskosten wanneer deze kosten beperkt zijn tot 
interne kosten vanaf het moment van aankoop, zoals hierboven vereist. Gezien het feit dat 
interne kosten relatief gemakkelijk kunnen worden bepaald op basis van feitelijke gegevens, 
moeten aanbestedende diensten hun eigen methodologie kunnen hanteren (die nog moet worden 
gepubliceerd).

Amendement 767
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie,
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van levenscycluskosten 

3. Ingeval als onderdeel van een 
wetgevingshandeling van de Unie, uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, of 
als onderdeel van een Europese 
technische specificatie, een
gemeenschappelijke methodologie voor de 
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wordt vastgesteld, is deze van toepassing 
wanneer de levenscycluskosten deel 
uitmaken van de in artikel 76, lid 1, 
bedoelde gunningscriteria.

berekening van levenscycluskosten wordt 
vastgesteld, wordt deze geacht te voldoen 
aan de criteria zoals bedoeld in lid 2 en 
kan deze deel uitmaken van de in artikel 
76, lid 1, bedoelde gunningscriteria.

Or. en

Motivering

Aanbestedende diensten moeten worden aangemoedigd levenscycluskosten in acht te nemen. Bij 
de ontwikkeling van de berekeningsmethode worden echter nog problemen ondervonden. Het is 
een veel te ambitieus streven om het gebruik van de EU-methode verplicht te stellen. Bovendien 
wordt door de Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten een minimumvereiste 
vastgesteld. Aanbestedende diensten kunnen hogere eisen stellen, op voorwaarde dat zij voldoen 
aan de beginselen van het Verdrag en de specifieke vereisten voor gunningscriteria.

Amendement 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen uit 
hoofde van sectorspecifieke regelgeving, 
een gemeenschappelijke methodologie 
voor de berekening van levenscycluskosten
wordt vastgesteld, is deze van toepassing 
wanneer de levenscycluskosten deel 
uitmaken van de in artikel 76, lid 1, 
bedoelde gunningscriteria.

3. Ingeval een gemeenschappelijke 
methodologie voor de berekening van 
levenscycluskosten, die onder meer 
betrekking heeft op externe milieu-
invloeden, verplicht is gesteld door een 
gedelegeerde handeling van de Unie, is
deze van toepassing wanneer de 
levenscycluskosten deel uitmaken van de 
in artikel 76, lid 1, bedoelde 
gunningscriteria.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de gemeenschappelijke methode voor de berekening van de 
levenscycluskosten wordt goedgekeurd via een wetgevingshandeling van de Unie, en dat de 
Commissie uitsluitend bijlage XV kan bijwerken. Uit de tekst van artikel 77, lid 3, alinea 2, dient 
duidelijk te blijken dat de Commissie uitsluitend bevoegd is gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met als doel het bijwerken van bijlage XV. Het zal de Commissie in geen geval een 
grondslag bieden om gedelegeerde handelingen vast te stellen waarmee een methode voor de 
berekening van levenscycluskosten verplicht wordt gesteld.
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Amendement 769
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lijst van dergelijke wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is opgenomen 
in bijlage XV. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 98 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
en de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet redelijk om in deze richtlijn gedetailleerde bepalingen vast te stellen inzake de 
methodologie voor de berekening van levenscycluskosten wanneer deze kosten beperkt zijn tot 
interne kosten vanaf het moment van aankoop, zoals hierboven vereist. Gezien het feit dat 
interne kosten relatief gemakkelijk kunnen worden bepaald op basis van feitelijke gegevens, 
moeten aanbestedende diensten hun eigen methodologie kunnen hanteren (die nog moet worden 
gepubliceerd).

Amendement 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lijst van dergelijke wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is opgenomen 
in bijlage XV. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 98 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
en de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.

Een lijst van dergelijke
wetgevingshandelingen is opgenomen in 
bijlage XV. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 98 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de bijwerking van deze lijst wanneer 
wijzigingen noodzakelijk zijn ten gevolge 
van de vaststelling van nieuwe wetgeving 
of de intrekking of wijziging van deze 
wetgeving.



PE492.870v02-00 14/179 AM\909614NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de gemeenschappelijke methode voor de berekening van de 
levenscycluskosten wordt goedgekeurd via een wetgevingshandeling van de Unie, en dat de 
Commissie uitsluitend bijlage XV kan bijwerken. Uit de tekst van artikel 77, lid 3, alinea 2, dient 
duidelijk te blijken dat de Commissie uitsluitend bevoegd is gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met als doel het bijwerken van bijlage XV. Het zal de Commissie in geen geval een 
grondslag bieden om gedelegeerde handelingen vast te stellen waarmee een methode voor de 
berekening van levenscycluskosten verplicht wordt gesteld.

Amendement 771
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beletsels voor gunning Beslissing om de opdracht niet te gunnen

Or. fr

Amendement 772
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten sluiten geen 
overeenkomst met een begunstigde 
inschrijver in een van de volgende 
gevallen:

Aanbestedende diensten zijn niet verplicht 
een openbare aanbestedingsprocedure 
voort te zetten. De relevante redenen om 
een opdracht niet te gunnen worden in de 
beslissing vermeld, en de beslissing wordt 
medegedeeld aan alle gegadigden en 
inschrijvers. Aanbestedende diensten 
sluiten geen overeenkomst met een 
begunstigde inschrijver in een van de 
volgende gevallen:

Or. fr
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Amendement 773
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 78 bis
Abnormaal lage inschrijvingen

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

Or. en

Motivering

Dit is artikel 57 van de huidige Richtlijn 2004/17/EG. Dit artikel hoeft niet te worden gewijzigd.

Amendement 774
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 78 ter
Inschrijvingen die producten uit derde 

landen bevatten
1. Dit artikel is van toepassing zolang er 
geen andere wettelijke bepalingen van 
kracht zijn en is van toepassing op 
inschrijvingen die producten bevatten uit 
derde landen waarmee de Unie niet in 
multilateraal of bilateraal kader een 
overeenkomst heeft gesloten die de 
communautaire ondernemingen op 
vergelijkbare wijze daadwerkelijk toegang 
verschaft tot de markten van deze derde 
landen. Dit artikel laat de verplichtingen 
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van de Unie of haar lidstaten jegens derde 
landen onverlet.
2. Iedere inschrijving die wordt ingediend 
met het oog op de gunning van een 
opdracht voor leveringen, kan worden 
afgewezen wanneer het aandeel van de uit 
derde landen afkomstige goederen, 
waarvan de oorsprong wordt vastgesteld 
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 
2913/92 van de Raad tot vaststelling van 
het communautair douanewetboek, meer 
dan 50% uitmaakt van de totale waarde 
van de goederen waarop deze inschrijving 
betrekking heeft. Voor de toepassing van 
dit artikel worden de 
programmatuurtoepassingen die in 
telecommunicatienetten worden gebruikt, 
als producten beschouwd.
3. Behoudens de tweede alinea wordt, 
wanneer twee of meer inschrijvingen 
volgens de gunningcriteria van artikel 72 
gelijkwaardig zijn, de voorkeur gegeven 
aan de inschrijving die niet krachtens 
lid 2 kan worden afgewezen. Voor de 
toepassing van dit artikel wordt het 
bedrag van de inschrijving als 
gelijkwaardig beschouwd, indien het 
prijsverschil niet meer dan 3% bedraagt.
Aan een inschrijving zal echter niet op 
grond van de eerste alinea de voorkeur 
worden gegeven indien de aanbestedende 
dienst hierdoor genoodzaakt zou zijn 
apparatuur aan te schaffen met 
technische kenmerken die afwijken van de 
bestaande apparatuur, en dit tot 
onverenigbaarheid of tot technische 
moeilijkheden bij het gebruik of het 
onderhoud zou leiden of buitensporige 
kosten met zich zou brengen.
4. Voor de toepassing van dit artikel 
worden voor de bepaling van het in lid 2 
bedoelde aandeel van uit derde landen 
afkomstige goederen de derde landen 
buiten beschouwing gelaten ten gunste 
waarvan de toepassing van deze richtlijn 
bij een besluit van de Raad 
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overeenkomstig lid 1 is uitgebreid.
5. De Commissie brengt jaarlijks, en voor 
de eerste keer tijdens de tweede helft van 
het eerste jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn, aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
vooruitgang die is geboekt bij de 
multilaterale of bilaterale 
onderhandelingen over de toegang van de 
communautaire ondernemingen tot de 
markten van de derde landen op de onder 
deze richtlijn vallende gebieden, over alle 
ingevolge deze onderhandelingen bereikte 
resultaten, alsmede over de 
daadwerkelijke toepassing van alle 
gesloten overeenkomsten. Het Europees 
Parlement en de Raad kunnen, volgens de
gewone wetgevingsprocedure, de 
bepalingen van dit artikel wijzigen, in het 
licht van dergelijke ontwikkelingen.

Or. en

Motivering

Zolang er geen nieuwe bepaling van kracht is, is het noodzakelijk en gerechtvaardigd vast te 
houden aan de huidige regelgeving.

Amendement 775
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 78 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 78 quater
Betrekkingen met derde landen op het 
gebied van opdrachten voor werken, 

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

Or. en

Motivering

Zolang er geen nieuwe bepaling van kracht is, is het noodzakelijk en gerechtvaardigd vast te 
houden aan de huidige regelgeving.

Amendement 776
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 Schrappen
Abnormaal lage inschrijvingen

1. De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
gevraagde prijs of kosten wanneer aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
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prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;
(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de prijzen of 
kosten van de tweede laagste inschrijving;
(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.
2. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, kunnen 
aanbestedende diensten ook om 
toelichting verzoeken.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
toelichting kan in het bijzonder 
betrekking hebben op:
(a) de doelmatigheid van het 
productieproces van de producten, van de 
dienstverrichting of van het bouwproces;
(b) de gekozen technische oplossingen of 
uitzonderlijk gunstige omstandigheden 
waarvan de inschrijver bij de levering van 
de producten, het verrichten van de 
diensten of de uitvoering van de werken 
kan profiteren;
(c) de originaliteit van de door de 
inschrijver voorgestelde werken, 
leveringen of diensten;
(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of met 
betrekking tot de in bijlage XIV vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht, of indien deze niet van 
toepassing zijn, uit hoofde van andere 
regelingen die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau bieden;
(e) de eventuele ontvangst van staatssteun 
door de inschrijver.
4. De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver.
Hij kan de inschrijving alleen afwijzen 
wanneer het lage niveau van de 
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aangerekende prijzen of kosten niet uit 
het bewijsmateriaal blijkt rekening 
houdend met de in lid 3 bedoelde 
elementen.
Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen die gelden uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of de in 
bijlage XIV vermelde bepalingen van
internationaal sociaal en milieurecht.
5. Wanneer een aanbestedende dienst 
vaststelt dat een inschrijving abnormaal 
laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op die grond worden 
afgewezen na overleg met de inschrijver 
wanneer deze niet binnen een door de 
aanbestedende dienst gestelde toereikende 
termijn kan aantonen dat de betrokken 
steun verenigbaar met de interne markt is 
in de zin van artikel 107 van het Verdrag.
Wanneer de aanbestedende dienst in een 
dergelijke situatie een inschrijving afwijst, 
stelt hij de Commissie daarvan in kennis.
6. De lidstaten stellen overeenkomstig 
artikel 97 andere lidstaten desgevraagd 
informatie ter beschikking over de 
bewijzen en stukken die met betrekking tot 
de in lid 3 bedoelde gegevens worden 
overgelegd.

Or. en

Amendement 777
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 

Schrappen
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gevraagde prijs of kosten wanneer aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;
(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de prijzen of 
kosten van de tweede laagste inschrijving;
(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Or. de

Motivering

Herstel van de tekst van de huidige richtlijn.

Amendement 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is niet passend te vereisen dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan om vast te stellen 
dat een prijs abnormaal laag is. Vaak wordt de prijs al laag bevonden wanneer zich slechts een 
van deze situaties voordoet.

Amendement 779
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – inleidende formule



PE492.870v02-00 24/179 AM\909614NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
gevraagde prijs of kosten wanneer ten 
minste vijf inschrijvingen zijn ingediend 
en aan een van de volgende voorwaarden 
is voldaan:

Or. it

Amendement 780
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 782
Lara Comi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 783
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de in een inschrijving aangegeven 
prijs of kosten zijn ten minste 40% lager 
dan de met de nodige zorgvuldigheid door 
een aanbestedende dienst geraamde prijs 
of kosten, met inachtneming van 
verschuldigde belastingen;

Or. en

Motivering

Het is passend een extra situatie toe te voegen voor de abnormaal laag bevonden prijs.
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Amendement 785
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 786
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn 
meer dan 10% lager dan de prijzen of 
kosten van de tweede laagste inschrijving;

Or. fr

Amendement 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de in een inschrijving aangegeven
prijzen of kosten zijn ten minste 20% lager 
dan de prijzen van de tweede laagste 
inschrijving,

Or. en
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Amendement 788
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de aangerekende prijzen zijn lager 
dan wettelijk voorgeschreven of 
overeengekomen nationale 
minimumlonen plus aanvullende 
toeslagen en socialezekerheidsbijdragen.

Or. de

Amendement 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet passend ten minste vijf inschrijvingen te vereisen om vast te stellen dat een prijs 
abnormaal laag is.

Amendement 790
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

(c) er zijn ten minste drie inschrijvingen 
ingediend.

Or. fr
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Amendement 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbestedende diensten kunnen ook om 
toelichting inzake in een inschrijving 
aangegeven prijzen of kosten verzoeken 
wanneer er aan andere voorwaarden dan 
de in alinea 1 aangegeven voorwaarden 
wordt voldaan, bijvoorbeeld wanneer de 
in een inschrijving aangegeven prijzen of 
kosten aanzienlijk lager zijn dan de in 
andere inschrijvingen aangegeven prijzen 
of kosten of dan door de aanbestedende 
dienst geraamde prijzen of kosten, en de 
waarschijnlijkheid dat de prijzen of kosten 
abnormaal laag zijn, zeer hoog is.

Or. en

Motivering

Het is passend dat aanbestedende diensten om toelichting kunnen verzoeken teneinde vast te 
stellen of een prijs abnormaal laag is, ook in andere dan de in alinea 1 aangegeven situaties.
Daarnaast is het aan te raden een paar voorbeelden van dergelijke andere gevallen te geven.

Amendement 792
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 793
Pablo Arias Echeverría
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aanbestedende diensten houden 
rekening met de naleving van 
arbeidswetgeving inzake 
overheidsopdrachten voor diensten 
waarbij personeel wordt vervangen en die 
tot arbeidsintensief bevonden 
economische sectoren behoren met weinig 
meerwaarde; inschrijvingen voor een prijs 
met lagere arbeidskosten dan de in 
collectieve 
onderhandelingsovereenkomsten 
vastgestelde lonen of het toepasselijke 
wettelijke minimumloon worden als 
abnormaal en onevenredig beschouwd.

Or. es

Amendement 794
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Herstel van de tekst van de huidige richtlijn.
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Amendement 795
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Herstel van de tekst van de huidige richtlijn.

Amendement 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 797
Peter Simon
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Herstel van de tekst van de huidige richtlijn.

Amendement 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of 
verplichtingen met betrekking tot
arbeidsomstandigheden in de
toeleveringsketen zoals bedoeld in
nationale arbeidswetten en -regelingen 
waarin productieprocessen plaatsvinden 
en in internationale overeenkomsten zoals 
vermeld in bijlage XIV, ongeacht wat voor 
werknemers het meest gunstig is. Deze
bepalingen omvatten:

(i) de in de acht kernverdragen van de 
IAO vastgestelde bepalingen (vrijheid tot 
het oprichten van vakverenigingen en 
collectief onderhandelen, dwangarbeid en 
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verplichte arbeid, discriminatie in arbeid 
en beroep, kinderarbeid);
(ii) veiligheid en gezondheid op het werk
(iii) werktijden
(iv) lonen
(v) sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) naleving van verplichtingen uit hoofde 
van wetgeving van de Unie op het gebied 
van milieurecht of verplichtingen inzake 
sociale en arbeidsvoorwaarden, zoals 
veiligheid en gezondheid op het werk, 
sociale zekerheid en 
arbeidsomstandigheden, zoals bepaald in
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en de in bijlage XIV vermelde bepalingen 
van het internationale arbeidsrecht, die 
van toepassing zijn op de plaats waar het 
werk, de dienst of de levering wordt 
uitgevoerd (deze verplichtingen zijn ook 
van toepassing in grensoverschrijdende 
situaties waarin werknemers afkomstig uit 
een bepaalde lidstaat diensten verlenen in 
een andere lidstaat) of, indien deze niet 
van toepassing zijn, uit hoofde van andere 
regelingen die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau bieden;

Or. de

Amendement 800
Peter Simon



AM\909614NL.doc 33/179 PE492.870v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Hij kan de inschrijving alleen afwijzen 
wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet uit 
het bewijsmateriaal blijkt rekening 
houdend met de in lid 3 bedoelde 
elementen.
Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen die gelden uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of de in 
bijlage XIV vermelde bepalingen van 
internationaal sociaal en milieurecht.

Or. de

Motivering

Herstel van de tekst van de huidige richtlijn.

Amendement 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat de in een inschrijving 
aangegeven prijs of kosten geen dekking 
biedt voor de fabricage van producten, het 
verlenen van diensten of de verrichting 
van werken die het voorwerp van de 
overheidsopdracht zijn, met inachtneming 
van economische omstandigheden, en met 
name wanneer de inschrijving niet voldoet 
aan verplichtingen die gelden uit hoofde 
van wetgeving van de Unie op het gebied 
van sociaal, arbeids- of milieurecht of de in 
bijlage XIV vermelde bepalingen van 
internationaal sociaal en milieurecht.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de rechtszekerheid moeten aanbestedende diensten verplicht worden gesteld de 
inschrijving af te wijzen wanneer zij vaststellen dat de daarin aangegeven prijs geen dekking 
biedt voor de door de ondernemer gedragen kosten. Er zij op gewezen dat abnormaal lage 
inschrijvingen - met name inschrijvingen die geen dekking bieden voor de terugvordering van 
fabricagekosten van producten, de verlening van diensten of de verrichting van werken die het 
onderwerp van de overheidsopdracht zijn - een van de belangrijkste factoren zijn die de 
uitvoering van overheidsopdrachten in gevaar brengen, ten nadele van het openbaar belang.

Amendement 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 4 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen die gelden uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of de
verplichtingen met betrekking tot 
arbeidsomstandigheden in de 
toeleveringsketen zoals bedoeld in
nationale arbeidswetten en -regelingen 
waarin productieprocessen plaatsvinden 
en in internationale overeenkomsten zoals 
vermeld in bijlage XIV, ongeacht wat voor 
werknemers het meest gunstig is.

Deze bepalingen omvatten:
(a) de in de acht kernverdragen van de 
IAO vastgestelde bepalingen (vrijheid tot 
het oprichten van vakverenigingen en 
collectief onderhandelen, dwangarbeid en 
verplichte arbeid, discriminatie in arbeid 
en beroep, kinderarbeid);
(b) veiligheid en gezondheid op het werk
(c) werktijden
(d) lonen
(e) sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 804
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
vaststelt dat een inschrijving abnormaal 
laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op die grond worden 

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

afgewezen na overleg met de inschrijver 
wanneer deze niet binnen een door de 
aanbestedende dienst gestelde toereikende 
termijn kan aantonen dat de betrokken 
steun legaal is toegekend. Wanneer de 
aanbestedende dienst in een dergelijke 
situatie een inschrijving afwijst, stelt hij de 
Commissie daarvan in kennis.

Or. de

Motivering

Herstel van de tekst van de huidige richtlijn.

Amendement 805
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Inschrijvers moeten bij de indiening 
van hun inschrijving op erewoord 
verklaren dat ze voor hun inschrijving 
geen overheidssteun ontvangen die 
onverenigbaar is met artikel 107 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie of die onverenigbaar zou 
zijn met dit artikel 107 indien de staat die 
de steun in kwestie toekent, deel uitmaakt 
van de Europese Unie, en moeten op 
verzoek van de aanbestedende dienst alle 
bewijzen hiervoor voorleggen.

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

Als er wordt vastgesteld dat een 
geselecteerde inschrijving ongeoorloofde 
overheidssteun heeft ontvangen, moet de 
aanbestedingsprocedure geannuleerd 
worden.

Or. fr

Motivering

Aangezien Europese bedrijven almaar meer in een concurrentieslag verwikkeld zijn met 
bedrijven uit derde landen die aanzienlijke overheidssteun ontvangen, moeten er eerlijke 
mededingingsvoorwaarden gecreëerd worden voor alle binnen de Europese Unie ingediende 
inschrijvingen en moet de aanbestedende dienst ertoe verplicht worden inschrijvingen die 
overheidssteun hebben ontvangen die niet conform is met het Verdrag, af te keuren. 

Amendement 806
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De aanbestedende diensten sluiten 
automatisch alle inschrijvingen uit 
waarvan de prijs meer dan 50% lager is 
dan de gemiddelde prijs van alle 
ingediende inschrijvingen.

Or. it

Amendement 807
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten stellen overeenkomstig 
artikel 97 andere lidstaten desgevraagd 
informatie ter beschikking over de 
bewijzen en stukken die met betrekking tot 
de in lid 3 bedoelde gegevens worden 
overgelegd.

Schrappen

Or. de

Motivering

Herstel van de tekst van de huidige richtlijn.

Amendement 808
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer de aanbestedende dienst 
na herziening van de toelichting van de 
inschrijver voornemens is een abnormaal 
lage inschrijving te aanvaarden die 
leveringen en/of diensten uit derde landen 
bevat, waarin de waarde van de niet-
gedekte leveringen of diensten meer dan 
50% uitmaakt van de totale waarde van de 
leveringen of diensten waarop deze 
inschrijving betrekking heeft, in 
overeenstemming met artikel 37 bis, 
brengt hij de andere inschrijvers daar 
schriftelijk van op de hoogte, met inbegrip 
van de redenen voor het abnormaal lage 
karakter van de aangerekende prijs of 
kosten.
Een aanbestedende dienst kan besluiten 
bepaalde informatie niet vrij te geven 
indien de openbaarmaking daarvan 
rechtshandhaving in de weg zou staan, in 
strijd zou zijn met het openbaar belang, 
afbreuk zou doen aan rechtmatige 
commerciële belangen van particuliere of 
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overheidsbedrijven of een eerlijke 
concurrentie tussen hen zou belemmeren.

Or. en

Amendement 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 bis
Inschrijvingen bestaande uit producten 

met oorsprong uit derde landen
1. Dit artikel is van toepassing op 
inschrijvingen die producten bevatten uit 
derde landen waarmee de Unie niet in 
multilateraal of bilateraal kader een 
overeenkomst heeft gesloten die de 
communautaire ondernemingen op 
vergelijkbare wijze daadwerkelijk toegang 
verschaft tot de markten van deze derde 
landen. Dit artikel laat de verplichtingen 
van de Unie of haar lidstaten jegens derde 
landen onverlet.
2. Iedere inschrijving die wordt ingediend
met het oog op de gunning van een 
opdracht voor leveringen, kan worden 
afgewezen wanneer het aandeel van de uit 
derde landen afkomstige goederen, 
waarvan de oorsprong wordt vastgesteld 
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 
2913/92 van de Raad(1) tot vaststelling 
van het communautair douanewetboek, 
meer dan 50% uitmaakt van de totale 
waarde van de goederen waarop deze 
inschrijving betrekking heeft. Voor de 
toepassing van dit artikel worden de 
programmatuurtoepassingen die in 
telecommunicatienetten worden gebruikt, 
als producten beschouwd.
3. Behoudens de tweede alinea wordt, 
wanneer twee of meer inschrijvingen 
volgens de gunningcriteria van artikel 76 
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gelijkwaardig zijn, de voorkeur gegeven 
aan de inschrijving die niet krachtens 
lid 2 kan worden afgewezen. Voor de 
toepassing van dit artikel wordt het 
bedrag van de inschrijving als 
gelijkwaardig beschouwd, indien het 
prijsverschil niet meer dan 3% bedraagt.
Aan een inschrijving zal echter niet op 
grond van de eerste alinea de voorkeur 
worden gegeven indien de aanbestedende 
dienst hierdoor genoodzaakt zou zijn 
apparatuur aan te schaffen met 
technische kenmerken die afwijken van de 
bestaande apparatuur, en dit tot 
onverenigbaarheid of tot technische 
moeilijkheden bij het gebruik of het 
onderhoud zou leiden of buitensporige 
kosten met zich zou brengen.
4. Voor de toepassing van dit artikel 
worden voor de bepaling van het in lid 2 
bedoelde aandeel van uit derde landen 
afkomstige goederen de derde landen 
buiten beschouwing gelaten ten gunste 
waarvan de toepassing van deze richtlijn 
bij een besluit van de Raad 
overeenkomstig lid 1 is uitgebreid.
5. De Commissie brengt jaarlijks, en voor 
de eerste keer tijdens de tweede helft van 
het eerste jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn, aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
vooruitgang die is geboekt bij de 
multilaterale of bilaterale 
onderhandelingen over de toegang van de 
communautaire ondernemingen tot de 
markten van de derde landen op de onder 
deze richtlijn vallende gebieden, over alle 
ingevolge deze onderhandelingen bereikte 
resultaten, alsmede over de 
daadwerkelijke toepassing van alle 
gesloten overeenkomsten.
Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, de bepalingen van 
dit artikel wijzigen, in het licht van 
dergelijke ontwikkelingen.
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1 PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

Or. en

Motivering

Zolang verordening [COD 2012/0060] nog niet van kracht is, wordt voormalig artikel 58 van 
Richtlijn 2004/17/EG toegepast om juridische leemten te voorkomen.

Amendement 810
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 bis
Inschrijvingen bestaande uit producten 

met oorsprong uit derde landen
1. Dit artikel is van toepassing op 
inschrijvingen die producten bevatten uit 
derde landen waarmee de Unie niet in 
multilateraal of bilateraal kader een 
overeenkomst heeft gesloten die de 
communautaire ondernemingen op 
vergelijkbare wijze daadwerkelijk toegang 
verschaft tot de markten van deze derde 
landen. Dit artikel laat de verplichtingen 
van de Unie of haar lidstaten jegens derde 
landen onverlet.
2. Aanbestedende diensten kunnen 
inschrijvers verzoeken om informatie te 
verstrekken over de oorsprong van de 
goederen en diensten die deel uitmaken 
van de inschrijving en over de waarde 
ervan. Alle ingediende inschrijvingen 
voor de gunning van een 
leveringscontract waarin de waarde van 
de producten met oorsprong uit derde 
landen, op grond van Verordening (EEG) 
nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 
1992 tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek, meer 
bedraagt dan 50% van de totale waarde 
van de goederen of diensten waaruit de 
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inschrijving bestaat, kunnen onder de 
volgende voorwaarden verworpen worden.
3. Op verzoek van de aanbestedende 
dienst gaat de Commissie na of voor een 
contract waarvan de geraamde waarde 
gelijk is aan of meer bedraagt dan 
5 000 000 euro, exclusief btw, 
inschrijvingen van de 
gunningsprocedures mogen worden 
uitgesloten die uit goederen of diensten 
bestaan met oorsprong van buiten de 
Unie, als de waarde van de goederen of 
diensten met oorsprong uit een land 
waarmee de Unie geen internationale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
heeft gesloten, met inbegrip van 
verbintenissen inzake markttoegang, of 
met oorsprong uit een land waarmee de 
Unie zo'n overeenkomst heeft gesloten, 
maar die overeenkomst niet van 
toepassing is, meer bedraagt dan 50% van 
de totale waarde van de goederen of 
diensten waaruit de inschrijving bestaat.
4. De Commissie stelt een 
uitvoeringshandeling vast om het 
voornemen tot uitsluiting van de in lid 3 
bedoelde contracten goed te keuren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure.
5. De Commissie stelt overeenkomstig lid 
4 uitvoeringshandelingen vast om het 
voornemen tot uitsluiting in de volgende 
gevallen goed te keuren:
(a) als de EU in de internationale 
overeenkomst inzake markttoegang op het 
gebied van overheidsopdrachten tussen de 
Unie en het land waarvan de goederen 
en/of diensten afkomstig zijn, een 
uitdrukkelijk voorbehoud inzake 
markttoegang heeft laten opnemen voor
de voor uitsluiting voorgestelde goederen 
en/of diensten;
(b) wanneer de onder punt (a) bedoelde 
overeenkomst niet bestaat en het derde 
land op het gebied van 
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overheidsopdrachten restrictieve 
maatregelen hanteert waardoor er een 
gebrek is aan wezenlijke wederkerigheid 
in openstelling van de markt tussen de EU 
en het betrokken land.
Ten behoeve van punt (b) geldt een 
vermoeden van een gebrek aan wezenlijke 
wederkerigheid als restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten leiden tot ernstige en 
herhaalde discriminatie van ondernemers, 
goederen en diensten van de Europese 
Unie.
Bij de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
lid 6 verleent de Commissie haar 
goedkeuring niet aan het voornemen tot 
uitsluiting als dit een inbreuk zou zijn op 
door de EU in internationale 
overeenkomsten aangegane 
verbintenissen inzake markttoegang.
6. Bij de evaluatie van een eventueel 
gebrek aan wezenlijke wederkerigheid, 
onderzoekt de Commissie het volgende:
(a) in welke mate de wetten inzake 
overheidsopdrachten van het betrokken 
land transparantie waarborgen in 
overeenstemming met de internationale 
normen op het gebied van 
overheidsopdrachten en discriminatie van 
goederen, diensten en ondernemers van 
de Europese Unie verhinderen;
(b) in welke mate de overheid en/of 
individuele aanbestedende diensten 
discriminerende praktijken hanteren of 
aannemen ten aanzien van goederen, 
diensten en ondernemers van de Europese 
Unie.
7. Met een ondernemer gesloten contract 
dat een schending is van de door de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
vastgestelde uitvoeringshandelingen, na 
kennisgeving van het voornemen tot 
uitsluiting door de aanbestedende 
diensten, worden onverbindend verklaard 
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in de zin van Richtlijn 2007/66/EG.

Or. en

Amendement 811
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 bis
Inschrijvingen bestaande uit producten 

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

Or. fr

Motivering

In afwachting van de goedkeuring van een verordening inzake wederkerigheid is het passend de 
huidige wetgeving inzake overheidsopdrachten te behouden.

Amendement 812
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 bis
Abnormaal lage inschrijvingen met 

oorsprong van buiten de Europese Unie
Wanneer een aanbestedende dienst 
voornemens is een abnormaal lage 
inschrijving te aanvaarden met inbegrip 
van werken, leveringen of diensten met 
oorsprong van buiten de Europese Unie, 
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waarin de waarde van de niet-gedekte 
werken, leveringen of diensten meer dan 
50% uitmaakt van de totale waarde van de 
werken, leveringen of diensten waarop 
deze inschrijving betrekking heeft, 
overeenkomstig artikel 37 bis, brengt de 
aanbestedende dienst de andere 
inschrijvers daar schriftelijk van op de 
hoogte, met inbegrip van de redenen 
waarom de voorgestelde prijs of kosten 
abnormaal laag zijn.
Inschrijvers uit derde landen die niet door 
een internationale overeenkomst zijn 
gebonden, worden automatisch 
uitgesloten wanneer de aangerekende 
prijs of kosten meer dan 50% lager zijn 
dan de gemiddelde kosten van de andere 
inschrijvingen.

Or. fr

Amendement 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 ter
Betrekkingen met derde landen op het 
gebied van opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten
1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle moeilijkheden van 
algemene aard die hun ondernemingen 
feitelijk of rechtens hebben ondervonden 
en gerapporteerd om in derde landen 
opdrachten voor diensten toegewezen te 
krijgen.
2. De Commissie dient vóór 31 december 
2014 en vervolgens periodiek, bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in betreffende de openstelling van 
opdrachten voor diensten in derde landen, 
alsook betreffende de stand van de 



PE492.870v02-00 48/179 AM\909614NL.doc

NL

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

Or. en

Motivering

Zolang verordening [COD 2012/0060] nog niet van kracht is, is voormalig artikel 59 van 
Richtlijn 2004/17/EG van toepassing om juridische leemten te voorkomen.

Amendement 814
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 79 ter
Betrekkingen met derde landen op het 
gebied van opdrachten voor werken, 

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

Or. fr

Motivering

In afwachting van de goedkeuring van een verordening inzake wederkerigheid is het passend de 
huidige wetgeving inzake overheidsopdrachten te behouden.

Amendement 815
Robert Rochefort
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Voorstel voor een richtlijn
Titel II – hoofdstuk III – afdeling 3 – onderafdeling 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderafdeling 2 bis
Inschrijvingen bestaande uit producten 

met oorsprong uit derde landen en 
betrekkingen met die landen

Artikel 79 bis
Inschrijvingen bestaande uit producten 

met oorsprong uit derde landen
1. Dit artikel is van toepassing op 
inschrijvingen die producten bevatten uit 
derde landen waarmee de Europese Unie 
niet in multilateraal of bilateraal kader 
een overeenkomst heeft gesloten die de 
communautaire ondernemingen op 
vergelijkbare wijze daadwerkelijk toegang 
verschaft tot de markten van deze derde 
landen. Dit artikel laat de verplichtingen 
van de Europese Unie of haar lidstaten 
jegens derde landen onverlet.
2. Iedere inschrijving die wordt ingediend 
met het oog op de gunning van een 
opdracht voor leveringen, kan worden 
afgewezen wanneer het aandeel van de uit 
derde landen afkomstige goederen, 
waarvan de oorsprong wordt vastgesteld 
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 
2913/92 van de Raad tot vaststelling van 
het communautair douanewetboek, meer 
dan 50% uitmaakt van de totale waarde 
van de goederen waarop deze inschrijving 
betrekking heeft. Voor de toepassing van 
dit artikel worden de 
programmatuurtoepassingen die in 
telecommunicatienetten worden gebruikt, 
als producten beschouwd.
3. Behoudens de tweede alinea wordt, 
wanneer twee of meer inschrijvingen 
volgens de gunningcriteria van artikel 72 
gelijkwaardig zijn, de voorkeur gegeven 
aan de inschrijving die niet krachtens 
lid 2 kan worden afgewezen. Voor de 
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toepassing van dit artikel wordt het 
bedrag van de inschrijving als 
gelijkwaardig beschouwd, indien het 
prijsverschil niet meer dan 3% bedraagt.
Aan een inschrijving zal echter niet op 
grond van de eerste alinea de voorkeur 
worden gegeven indien de aanbestedende 
dienst hierdoor genoodzaakt zou zijn 
apparatuur aan te schaffen met 
technische kenmerken die afwijken van de 
bestaande apparatuur, en dit tot 
onverenigbaarheid of tot technische 
moeilijkheden bij het gebruik of het 
onderhoud zou leiden of buitensporige 
kosten met zich zou brengen.
4. Voor de toepassing van dit artikel 
worden voor de bepaling van de in lid 2 
bedoelde goederen en diensten van uit 
derde landen afkomstige goederen de 
derde landen buiten beschouwing gelaten 
ten gunste waarvan de toepassing van 
deze richtlijn bij een besluit van de Raad 
overeenkomstig lid 1 is uitgebreid.
5. De Commissie brengt jaarlijks, en voor 
de eerste keer tijdens de tweede helft van 
het eerste jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn, aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
vooruitgang die is geboekt bij de 
multilaterale of bilaterale 
onderhandelingen over de toegang van de 
communautaire ondernemingen tot de 
markten van de derde landen op de onder 
deze richtlijn vallende gebieden, over alle 
ingevolge deze onderhandelingen bereikte 
resultaten, alsmede over de 
daadwerkelijke toepassing van alle 
gesloten overeenkomsten.
Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, de bepalingen van 
dit artikel wijzigen, in het licht van deze 
ontwikkelingen.

Artikel 79 ter
Betrekkingen met derde landen op het 
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gebied van opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle moeilijkheden van 
algemene aard die hun ondernemingen 
feitelijk of rechtens hebben ondervonden 
en gerapporteerd om in derde landen 
opdrachten voor diensten toegewezen te 
krijgen.
2. De Commissie dient periodiek bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in betreffende de openstelling van 
opdrachten voor diensten in derde landen, 
alsook betreffende de stand van de 
onderhandelingen die daarover, met name 
in het kader van de WTO, met deze landen 
worden gevoerd.
3. De Commissie beijvert zich ervoor bij 
het desbetreffende derde land een situatie 
te verhelpen, ten aanzien waarvan zij op 
grond van de in lid 2 bedoelde verslagen, 
of op basis van andere informatie, 
vaststelt dat met betrekking tot het 
plaatsen van opdrachten voor het 
verrichten van diensten:
(a) een derde land de ondernemingen van 
de Europese Unie geen toegang verleent 
die vergelijkbaar is met die welke de 
Europese Unie toekent aan 
ondernemingen van dat derde land, of
(b) de ondernemingen van de Europese 
Unie in een derde land niet dezelfde 
behandeling of dezelfde 
concurrentiemogelijkheden krijgen als de 
binnenlandse ondernemingen, of
(c) ondernemingen van andere derde 
landen een gunstiger behandeling krijgen 
dan de ondernemingen van de Europese 
Unie.
4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle moeilijkheden die hun 
ondernemingen feitelijk of rechtens 
hebben ondervonden en gerapporteerd die 
te wijten zijn aan het feit dat de in bijlage 
XIV bedoelde internationale 
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arbeidsnormen niet in acht genomen zijn 
toen deze ondernemingen trachtten in 
derde landen opdrachten voor diensten 
toegewezen te krijgen.
5. In de in de leden 3 en 4 genoemde 
gevallen kan de Commissie te allen tijde 
de Raad voorstellen te besluiten dat het 
gunnen van opdrachten voor diensten 
gedurende een in het besluit te bepalen 
periode wordt geschorst of beperkt ten 
aanzien van:
(a) ondernemingen waarop de wetgeving 
van het betrokken derde land van 
toepassing is;
(b) ondernemingen die met de onder a) 
bedoelde ondernemingen zijn verbonden 
en die hun statutaire zetel in de Europese 
Unie hebben, maar die geen 
daadwerkelijke en directe band met de 
economie van een lidstaat hebben;
(c) ondernemingen die inschrijvingen 
indienen welke betrekking hebben op 
diensten die hun oorsprong hebben in het 
desbetreffende derde land.
De Raad neemt zijn besluit zo spoedig 
mogelijk en met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen.
De Commissie kan deze maatregelen uit 
eigen beweging of op verzoek van een 
lidstaat voorstellen.
6. Dit artikel laat de verplichtingen van de 
Europese Unie ten aanzien van derde 
landen uit hoofde van internationale 
overeenkomsten inzake 
overheidsopdrachten, met name in WTO-
verband, onverlet.
__________________
1 PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

Or. fr

Motivering

De Commissie heeft deze bepalingen verwijderd met het oog op goedkeuring van haar 
wederkerigheidsinstrument. Aangezien de voortgang met deze tekst vertraging heeft opgelopen, 
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zijn deze twee artikelen opnieuw ingevoerd als tijdelijke maatregel om een juridische leemte te 
voorkomen. Zodra de verordening inzake de toegang van goederen en diensten uit derde landen 
tot de Europese interne markt voor overheidsopdrachten in werking treedt en er ondersteunende 
procedures voor onderhandelingen inzake de toegang van goederen en diensten uit de Europese 
Unie tot de markten voor overheidsopdrachten van derde landen worden vastgesteld, verstrijken 
deze artikelen.

Amendement 816
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 Schrappen
Voorwaarden waaronder de opdracht 

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

Or. de

Motivering

Alle niet aan aanbestedingen gerelateerde criteria die in procedures inzake het gunnen van 
opdrachten worden gebruikt, moeten nauw verbonden zijn met het voorwerp van de opdracht.
Wanneer aanbestedende diensten de mogelijkheid wordt geboden specifieke voorwaarden inzake 
de uitvoering van een opdracht vast te stellen, met name voorwaarden met betrekking tot 
overwegingen op sociaal en milieugebied, kunnen deze diensten ertoe worden aangezet af te 
wijken van de bepalingen van artikel 66 en de daarin vastgestelde gunningscriteria.
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Amendement 817
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen overwegingen op
economisch, innovatief, milieu- of sociaal
gebied inhouden. Zij kunnen eveneens de 
verplichting voor ondernemingen inhouden 
om te voorzien in compensaties voor het 
risico op prijsstijgingen die het gevolg zijn 
van prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht. Geen van die 
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uitvoering van de opdracht. speciale voorwaarden leidt echter tot 
verlies van het verband met het voorwerp 
van de opdracht.

Or. en

Amendement 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen overwegingen op 
sociaal en milieugebied omvatten, en 
tevens sociale en arbeidsbescherming en 
arbeidsomstandigheden die van 
toepassing zijn op de plaats waar het 
werk, de dienst of de levering moet 
worden uitgevoerd op grond van nationale 
wetgeving en/of collectieve 
overeenkomsten of in bijlage XIV 
vermelde bepalingen van het 
internationaal arbeidsrecht. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Or. en

Amendement 820
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

2. De lidstaten kunnen ondernemers 
vormen van compensatie aanbieden in 
geval van prijsstijgingen die op het 
moment van het indienen van de 
inschrijving onmogelijk te voorzien zijn.

Or. it

Amendement 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden omvatten naleving van 
verplichtingen met betrekking tot sociale 
en arbeidsvoorwaarden, zoals veiligheid 
en gezondheid op het werk, sociale 
zekerheid en arbeidsomstandigheden, 
zoals vastgelegd in EU- en nationale 
wetgeving, verordeningen of 
bestuursrechtelijke bepalingen, arbitrage-
uitspraken, collectieve overeenkomsten en 
contracten en de in bijlage XIV vermelde 
bepalingen van het internationale 
arbeidsrecht, die van toepassing zijn op de 
plaats waar het werk, de dienst of de 
levering wordt uitgevoerd. Deze 
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verplichtingen zijn ook van toepassing in 
grensoverschrijdende situaties, waar 
werkers uit een bepaalde lidstaat diensten 
leveren in andere lidstaten. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor 
ondernemingen inhouden om te voorzien in 
compensaties voor het risico op 
prijsstijgingen die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen (hedging) en een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Or. de

Amendement 822
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten kunnen speciale 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering 
van een opdracht, mits deze voorwaarden 
in de oproep tot mededinging of in de 
specificaties worden vermeld. Deze 
voorwaarden kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op overwegingen op 
sociaal en milieugebied. Zij kunnen 
eveneens de verplichting voor de lidstaten
inhouden om te voorzien in vormen van 
compensatie om het risico op 
prijsstijgingen te dekken die onmogelijk te 
voorzien zijn op het moment van het 
indienen van de inschrijving en een
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
uitvoering van de opdracht.

Or. it

Amendement 823
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 824
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de 
aanbestedende dienst de inschrijver 
verzoeken in zijn inschrijving aan te geven 
welk gedeelte van de opdracht hij 
eventueel voornemens is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt. Indien er 
behoefte is aan speciale know-how en/of 
apparatuur, dient de hoofdondernemer in 
de overheidsopdracht onderaannemers te 
benoemen.

Or. en

Amendement 825
Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de aanbestedingsdocumenten verzoekt
de aanbestedende dienst de inschrijver in 
zijn inschrijving aan te geven welk 
gedeelte van de opdracht hij eventueel 
voornemens is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt, en 
informatie te verstrekken over de 
onderaannemer, zoals naam, 
contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers.

De ondernemer moet elke wijziging in de 
onderaannemingsketen ter goedkeuring 
voorleggen aan de aanbestedende dienst.
Als de voorgestelde wijziging ook een 
nieuwe onderaannemer inhoudt, moet de 
hoofdaannemer zijn naam, 
contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers opgeven.
Alle ondernemers in de 
onderaannemingsketen zorgen ervoor dat 
de bepalingen van deze richtlijn en de in 
de aanbestedingsdocumenten vastgelegde 
voorwaarden worden nageleefd en dat ze 
de taken waarop de opdracht betrekking 
heeft, uitvoeren op de manier zoals 
beschreven in de inschrijving of op een 
daaraan gelijkwaardige manier.

Or. en

Amendement 826
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de 
aanbestedende dienst de inschrijver 
verzoeken, of hij kan daartoe door een 

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

welk gedeelte van de opdracht hij aan 
derden in onderaanneming wenst te geven 
en welke onderaannemers hij voorstelt, en 
informatie te verstrekken over de 
onderaannemer, zoals naam, 
contactgegevens en wettelijke 
vertegenwoordigers. De aanbestedende 
dienst moet onmiddellijk op de hoogte 
worden gebracht van elke verandering in 
de onderaannemingsketen.

Or. fr

Amendement 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 828
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten beperken de 
mogelijkheid van de inschrijver om bij de 
uitvoering van een overheidsopdracht met 
onderaannemers te werken tot een 
maximum van drie of minder 
opeenvolgende onderaannemers. De 
aanbestedende diensten kunnen het 
gebruik van onderaanneming nog verder 
beperken, met betrekking tot het aantal 
onderaannemers of opeenvolgende 
onderaannemers of mogelijke wijzigingen 
in de onderaannemingsketen, of bepalen 
dat geen enkel onderdeel van de 
opdrachten aan derden in 
onderaanneming kan worden gegeven.

Or. en

Amendement 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De redenen voor het gebruik van 
onderaannemers worden in de 
aanbestedingsdocumenten vastgesteld;
deze redenen moeten op technische 
overwegingen zijn gebaseerd, en niet 
ontworpen om arbeidskosten te beperken.

Or. de

Amendement 830
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De redenen voor het gebruik van 
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onderaannemers worden in de 
onderaannemingsdocumenten vastgesteld.
Het gebruik van onderaanneming wordt 
uitsluitend ingegeven door technische 
overwegingen en is niet gericht op het 
omzeilen van relevante wetgeving en 
verplichtingen die van toepassing zijn op 
de plaats van uitvoering van werken, 
diensten of leveringen;

Or. en

Amendement 831
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De band tussen een ondernemer en een onderaannemer is een fundamenteel element van 
contractenrecht. Het voorstel zal leiden tot situaties waarin onderaannemers proberen 
rechtstreeks te worden betaald door de aanbestedende dienst, hetgeen ertoe kan leiden dat de 
dienst het recht wordt ontnomen betalingen aan de ondernemer in te houden vanwege geldige 
redenen inzake de uitvoering van een opdracht.
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Amendement 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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omschreven.

Or. en

Motivering

Rechtstreekse betaling aan onderaannemers door aanbestedende diensten is in strijd met het 
rechtsbeginsel van contractvrijheid. Hoofdleveranciers boeten op deze manier ook in aan 
invloed over hun toeleveringsketen, met betrekking tot het waarborgen van tijdige en kwalitatief 
hoogwaardige leveringen van aan onderaannemers uitbestede goederen of diensten.

Amendement 834
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 835
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 

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

van een overheidsopdracht met 
onderaannemers te werken tot maximaal 
drie of minder opeenvolgende 
onderaannemers. De lidstaten bepalen dat 
de aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van de 
opdracht dit mogelijk maakt, rechtstreeks 
aan de onderaannemers overmaakt voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. In dat geval voeren de 
lidstaten passende mechanismen in 
waardoor de hoofdaannemer zich kan 
verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen. Regelingen betreffende deze 
wijze van betaling moeten in de 
aanbestedingsdocumenten worden
omschreven.

Or. fr

Amendement 836
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 837
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen beslissen dat de 
aanbestedende dienst een in de 
inschrijving aangegeven onderaannemer 
kan uitsluiten wanneer:
(i) de onderaannemer niet voldoet aan 
selectiecriteria voor een inschrijving
(ii) de onderaannemer niet in staat is zijn 
deel van de opdracht naar behoren uit te 
voeren
De voorwaarden voor deelname in een 
procedure en de capaciteit van een 
onderaannemer om zijn deel van de 
opdracht naar behoren uit te voeren, 
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worden in verhouding met het aan de 
onderaannemer gegunde deel van de 
opdracht beoordeeld, op basis van de in 
artikel 76 vermelde gunningscriteria.

Or. en

Motivering

Aanbestedende diensten moeten meer mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op 
onderaanneming door begunstigde inschrijvers. In het bijzonder moeten ze de bevoegdheid 
krijgen om de geschiktheid en erkenning van de voorgestelde onderaannemers te controleren.
Alle vereisten in dit opzicht zijn in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk waar dit betrekking op heeft.

Amendement 840
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De hoofdaannemer en intermediaire 
onderaannemers kunnen, naast of in 
plaats van een onderaannemer, 
rechtstreeks als borg aansprakelijk 
worden gehouden door de werknemer 
en/of gemeenschappelijke fondsen of 
instellingen van sociale partners voor 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de 
niet-naleving van de bepalingen inzake 
sociale en arbeidsvoorwaarden, veiligheid 
en gezondheid op het werk, sociale 
zekerheid en arbeidsomstandigheden, 
zoals bepaald in EU- en nationale 
wetgeving, verordeningen of 
bestuursrechtelijke bepalingen, arbitrage-
uitspraken, collectieve overeenkomsten en 
contracten en in bijlage XIV vermelde 
bepalingen van het internationale 
arbeidsrecht, die van toepassing zijn op de 
plaats waar het werk, de dienst of de 
levering uitgevoerd wordt; deze 
verplichtingen zijn ook van toepassing in 
grensoverschrijdende situaties, waar 
werkers uit een bepaalde lidstaat diensten 
leveren in andere lidstaten. Deze bepaling 
is van toepassing zonder enige 
bijkomende voorwaarden, en in het 
bijzonder wanneer de werkgever niet 
rechtstreeks in gebreke is.

Or. de

Amendement 842
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 844
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De redenen voor het gebruik van 
onderaannemers moeten in de 
contractdocumenten worden vastgesteld 
en uitsluitend zijn ingegeven door 
technische overwegingen.
Onderaanneming mag niet worden 
gebruikt om de relevante wetgeving en 
verplichtingen te omzeilen die van 
toepassing zijn op de levering van werken, 
diensten en leveringen.
De leden 1 en 2 laten de aansprakelijkheid 
van de projectbeheerder en van de 
onderaannemers onverlet.

De lidstaten moeten voorzien in een 
regeling van gedeelde en hoofdelijke 
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aansprakelijkheid in de 
onderaannemingsketen.

Or. fr

Amendement 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De lidstaten voorzien in een regeling van 
gedeelde en hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor de hele onderaannemingsketen.
De hoofdondernemer en alle 
onderaannemers die betrokken zijn bij de 
uitvoering van een overheidsopdracht zijn 
gedeeld en hoofdelijk aansprakelijk voor 
de toegebrachte schade ten gevolge van 
niet-naleving door een onderaannemer 
van bepalingen met betrekking tot 
grondrechten, veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften, sociale regels 
en normen, arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden, veiligheid en gezondheid 
op het werk en sociale zekerheid uit 
hoofde van nationale en EU-wetgeving, 
regelgeving of bestuurlijke bepalingen, 
collectieve overeenkomsten en contracten, 
en in bijlage XIV vermelde bepalingen uit 
het internationaal arbeidsrecht die van 
toepassing zijn op de plaats van de 
uitvoering van de werken, aanbieding van 
de dienst of levering.
De lidstaten kunnen op grond van hun 
nationale wetgeving striktere 
aansprakelijkheidsregels vastleggen.

Or. en
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Amendement 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Maximaal drie ondernemingen 
kunnen achtereenvolgens als 
onderaannemers betrokken zijn bij de 
uitvoering van een overheidsopdracht.

Or. de

Amendement 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Aanbestedende diensten moeten 
ervoor zorgen dat begunstigde 
inschrijvers contractueel verplicht zijn om 
tijdens de uitvoering van de opdracht te 
voldoen aan verplichte wettelijke, 
regelgevende of bestuursrechtelijke 
bepalingen die gelden in de lidstaat waar 
de opdracht wordt uitgevoerd.
Daarnaast neemt de begunstigde 
inschrijver effectieve, evenredige en 
weerhoudende sancties tegen de 
betrokken onderaannemer(s), ingeval de 
begunstigde inschrijver een deel van de 
werken, leveringen of diensten in 
onderaanneming geeft en wanneer tijdens 
de uitvoering van de opdracht de in de 
eerste alinea vermelde bepalingen niet 
worden nageleefd door een 
onderaannemer zoals vastgesteld door een 
gerechtshof of andere bevoegde autoriteit;
Ingeval de begunstigde inschrijver niet 
binnen drie maanden van de eerste 
uitspraak van het gerechtshof of andere 
bevoegde autoriteit voldoet aan de in de 
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eerste en/of tweede alinea's vastgestelde 
verplichtingen, legt de aanbestedende 
dienst de kwestie voor aan het gerechtshof 
of andere bevoegde autoriteit voor een 
besluit inzake passende sancties.

Or. en

Motivering

In dit voorstel wordt getracht rekening te houden met de bezorgdheden van de rapporteur inzake 
toepasselijke wetten betreffende de verplichtingen van de hoofdondernemer en de verplichtingen 
over de volledige toeleveringsketen, en ervoor te zorgen dat deze nieuwe regels verenigbaar 
blijven met de grondbeginselen inzake contractvrijheid en niet worden misbruikt.

Amendement 848
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De hoofdondernemer en 
onderaannemers die betrokken zijn bij de 
uitvoering van werken in een 
overheidsopdracht zijn gedeeld en 
hoofdelijk aansprakelijk voor niet-
naleving door de onderaannemer met 
betrekking tot grondrechten, veiligheids-
en gezondheidsvoorschriften, sociale 
regels en normen, voorschriften 
betreffende arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden, veiligheid en gezondheid 
op het werk en sociale zekerheid, evenals 
niet-naleving van relevante bepalingen 
van het recht van de EU, een nationale 
wettelijke, bestuursrechtelijke of 
regelgevende bepaling, collectieve 
overeenkomsten en contracten en de in 
bijlage XIV vermelde internationale 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
leveringen worden verricht.
Deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werkers uit een bepaalde 
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lidstaat diensten leveren in andere 
lidstaten.
De aanbestedende dienst stelt in zijn 
contract met de hoofdaannemer, en de 
hoofdaannemer en eventuele 
intermediaire onderaannemers in hun 
contract met hun onderaannemers, dat 
wanneer er redenen zijn om te vermoeden 
dat hun rechtstreekse onderaannemer de 
in de eerste alinea vermelde voorschriften 
heeft geschonden, de rechtstreekse 
onderaannemer onmiddellijk maatregelen 
moet treffen om de situatie recht te zetten 
en dat het betrokken contract indien dat 
niet gebeurt, beëindigd wordt.
De lidstaten kunnen in de nationale 
wetgeving striktere 
aansprakelijkheidsregels vastleggen.

Or. fr

Amendement 849
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 850
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – inleidende formule



AM\909614NL.doc 77/179 PE492.870v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 851
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(-a bis) als gevolg van de wijziging 
verandert de aard van de opdracht;
(-a ter) de wijziging impliceert dat de 
contractpartner vervangen wordt;
(a) de wijziging voorziet in voorwaarden 
die, hadden zij deel uitgemaakt van de 
aanvankelijke gunningsprocedure, de 
selectie van andere dan de aanvankelijk 
geselecteerde gegadigden en de gunning 
van de opdracht aan een andere inschrijver 
mogelijk zouden hebben gemaakt;

(b) de wijziging verandert de economische 
balans van de opdracht ten gunste van de 
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ondernemer;
(c) de wijziging verruimt het 
toepassingsgebied van de opdracht in 
aanzienlijke mate tot werken, leveringen of
diensten die aanvankelijk daar niet onder 
vielen.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 852
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de wijziging voorziet in voorwaarden 
die, hadden zij deel uitgemaakt van de 
aanvankelijke gunningsprocedure, de 
selectie van andere dan de aanvankelijk 
geselecteerde gegadigden en de gunning 
van de opdracht aan een andere 
inschrijver mogelijk zouden hebben 
gemaakt;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Reorganisatie van het artikel (zie het amendement op artikel 82, lid 2). Deze bepaling wordt in 
dit amendement opgenomen.

Amendement 853
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Reorganisatie van het artikel (zie het amendement op artikel 82, lid 2). Deze bepaling wordt in 
dit amendement opgenomen.

Amendement 854
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 855
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Reorganisatie van het artikel (zie het amendement op artikel 82, lid 2). Deze bepaling wordt in 
dit amendement opgenomen.

Amendement 856
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de wijziging verruimt het 
toepassingsgebied van de opdracht in 
aanzienlijke mate tot werken, leveringen of 
diensten die aanvankelijk daar niet onder 
vielen. Mits er voorafgaand een 
toereikende technische rechtvaardiging 
wordt gegeven, kan de opdracht ook 
worden uitgebreid met leveringen, 
diensten of werken die nauw verband 
houden met het originele voorwerp.

Or. es

Amendement 857
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 858
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Reorganisatie van het artikel (zie het amendement op artikel 82, lid 2). Deze bepaling wordt in 
dit amendement opgenomen.

Amendement 859
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De overdracht van vermogen of activa tussen bedrijven moet beschouwd worden als een element 
dat de niet-wezenlijke aard van een verandering als gevolg van een wijziging van de 
contractpartner aantoont.
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Amendement 860
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De eerste alinea geldt echter niet in het 
geval van rechtsopvolging onder algemene 
of gedeeltelijke titel in de positie van de 
aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van 
herstructurering van de onderneming of 
insolventie, door een andere ondernemer 
die voldoet aan de aanvankelijk 
vastgestelde criteria voor kwalitatieve 
selectie, mits dit geen andere wezenlijke 
wijzigingen in de opdracht meebrengt en 
niet is bedoeld om de toepassing van deze 
richtlijn te omzeilen of in geval van de 
overname van de tekenbevoegdheid van 
de hoofdaannemer door de aanbestedende 
dienst overeenkomstig de bepalingen van 
de lidstaten zoals bedoeld in artikel 81.

Or. en

Amendement 861
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 862
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt, en indien deze drempels wél 
worden overschreden, wanneer deze 
minder dan 20% van de prijs van de 
aanvankelijke opdracht bedraagt, mits de 
wijziging de algemene aard van de 
opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. en

Amendement 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
15% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
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algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr

Amendement 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
20% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. en

Amendement 865
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
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opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.
Wanneer de waarde van de wijziging de 
helft van de in artikel 12 vastgestelde 
drempels niet overschrijdt en gelijk aan of 
meer dan 5% van de prijs van de 
aanvankelijke opdracht bedraagt, wordt 
de beoordeling van de vraag of de 
wijziging al dan niet wezenlijk is, 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
bepalingen van lid 2.

Or. fr

Amendement 866
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
15% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. en

Motivering

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. In 
the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low. In 2000, the European 
Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new procurement 
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procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the European 
Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a modification between 10 
and 15% is usually not considered to be substantial and the French doctrine also considers a 
modification as a new award when it reaches 15%.Setting the threshold at 5% would prevent 
any modification of contracts during their term. It would lead to problematic consequences in 
executing contracts in so far as contracting entities have to deal with unforeseen circumstances 
requiring an adaptation of contracts during their term. They need pragmatic solutions instead. A 
15% threshold, while providing flexibility to contracting entities to modify contracts during their 
term, takes up the solutions developed by national and European case law and aims at avoiding 
misuse in the application of the procurement rules.

Amendement 867
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

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

Or. es

Amendement 868
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
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in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt of wanneer deze minder dan 
10% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr

Amendement 869
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt of, indien de drempels wél 
worden overschreden, wanneer deze 
minder dan 20% van de prijs van de 
aanvankelijke opdracht bedraagt, mits de 
wijziging de algemene aard van de 
opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. it

Amendement 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
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geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
15% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de jurisprudentie en het rechtsbeginsel is deze drempel veel te laag. Bij 
opdrachten voor werken in aanbestedingen van nutsbedrijven zijn aanvullende diensten voor een 
bedrag van 5% tot 10% van de prijs van de aanvankelijke opdracht gebruikelijk. De drempel van 
5% lijkt onredelijk.

Amendement 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
15% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. en
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Motivering

In 2000 heeft het Europees Hof van Justitie bevestigd dat voor een toename van 10% geen 
nieuwe aanbestedingsprocedure is vereist (5/10/2000, zaak C-337/98, Commissie van de 
Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek). Wanneer de drempel op 5% wordt 
vastgesteld, kunnen opdrachten gedurende de looptijd ervan niet worden gewijzigd. Dit zou 
problematisch zijn voor de tenuitvoerlegging van opdrachten. Een drempel van 15% neemt de 
door nationale en Europese rechtspraak ontwikkelde oplossingen over en is gericht op het 
voorkomen van misbruik bij de toepassing van de aanbestedingsregels.

Amendement 872
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
15% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. en

Motivering

De drempel moet worden verhoogd tot 15%, in overeenstemming met de huidige jurisprudentie, 
ten einde aanbestedende diensten en ondernemers manoeuvreerruimte te bieden waarmee ze op 
veranderende omstandigheden kunnen reageren.

Amendement 873
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4



PE492.870v02-00 90/179 AM\909614NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt. 
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5% van de geactualiseerde prijs van de 
aanvankelijke opdracht bedraagt, mits de 
wijziging de algemene aard van de 
opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr

Motivering

Er wordt rekening gehouden met de geactualiseerde prijs van het aanvankelijke contract, die een 
correctere referentie lijkt te zijn.

Amendement 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Daarnaast, wanneer het 
toepassingsgebied van de opdracht kan 
veranderen op grond van:
- aanzienlijke innovaties of 
technologische veranderingen;
- een technische moeilijkheid bij gebruik 
of onderhoud die de tussenkomst van de 
aanvankelijke ondernemer noodzakelijk 
maakt;
- de noodzakelijke uitvoering van 
spoedeisende en onvoorzienbare werken, 
diensten of leveringen die om technische 
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of economische redenen niet van de 
hoofdopdracht kunnen worden 
gescheiden zonder dat de aanbestedende 
dienst hierdoor aanzienlijke hinder 
ondervindt;
de wijziging wordt niet geacht wezenlijk te 
zijn in de zin van lid 1.

Or. en

Amendement 875
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 876
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 877
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten maken deze 
wijzigingen bekend in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. Deze 
aankondigingen bevatten de in bijlage 
XVI omschreven informatie en wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig artikel 
65.

Schrappen

Or. en

Amendement 878
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 7 – inleidende formule



AM\909614NL.doc 93/179 PE492.870v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 879
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 880
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Helaas kunnen aanbestedende diensten zich niet gemakkelijk ontdoen van vorderingen als 
gevolg van gebreken bij de uitvoering door de ondernemer ten einde een nieuwe 
aanbestedingsprocedure te voorkomen.

Amendement 881
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Indien deze bepaling behouden blijft, worden bij complexe projecten pragmatische 
opdrachtwijzigingen uitgesloten in het belang van een snelle uitvoering.
De aanbestedende dienst kan dan uitsluitend gerechtelijke stappen ondernemen om de 
ondernemer te dwingen zijn verplichtingen in het kader van de opdracht na te leven, hetgeen 
ongepast of zelfs technisch onmogelijk kan zijn. Uitsluitend de aanbestedende dienst zou de niet-
naleving van die verplichtingen namelijk als een gebrek beschouwen, een vordering die de 
ondernemer zeker zou betwisten. Dit zou leiden tot een gebrek aan rechtszekerheid en 
vertragingen bij de uitvoering van opdrachten.

Amendement 882
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de wijziging tot doel heeft het 
risico te compenseren van 
prijsverhogingen die door de contractant 
afgedekt zijn.

Schrappen
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Or. en

Amendement 883
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de wijziging tot doel heeft het 
risico te compenseren van prijsverhogingen 
die door de contractant afgedekt zijn.

(b) wanneer de wijziging tot doel heeft het 
risico te compenseren van prijsverhogingen 
die door de contractant afgedekt zijn,
onverminderd gevallen waarin, ongeacht 
de bepalingen van dit artikel, de 
economische balans van de opdracht 
wordt hersteld.

Or. es

Amendement 884
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 Schrappen
Verbreking van overeenkomsten

De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten onder de bij het 
toepasselijke nationale contractenrecht 
bepaalde voorwaarden een opdracht voor 
werken, leveringen of diensten gedurende 
de looptijd ervan kunnen verbreken 
wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:
(a) de in artikel 21 bepaalde 
uitzonderingen zijn niet langer van 
toepassing ten gevolge van een privé-
deelneming in de rechtspersoon aan wie 
de opdracht is gegund overeenkomstig 
artikel 21, lid 4;
(b) een wijziging van de opdracht vormt 
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een nieuwe gunning in de zin van artikel 
82;
(c) het Hof van Justitie van de Europese 
Unie stelt in een procedure 
overeenkomstig artikel 258 van het 
Verdrag vast dat een lidstaat zijn 
verplichtingen krachtens de Verdragen 
niet is nagekomen wegens het feit dat een 
tot deze lidstaat behorende aanbestedende 
dienst de betrokken opdracht heeft 
gegund zonder zijn verplichtingen 
krachtens de Verdragen en deze richtlijn 
na te komen.

Or. en

Motivering

Een dergelijke bepaling is niet noodzakelijk in de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Het kan reeds voldoende worden geregeld door nationale wetgeving.

Amendement 885
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in artikel 21 bepaalde uitzonderingen 
zijn niet langer van toepassing ten gevolge 
van een privé-deelneming in de 
rechtspersoon aan wie de opdracht is 
gegund overeenkomstig artikel 21, lid 4;

(a) de in artikel 21 bepaalde uitzonderingen 
zijn niet langer van toepassing ten gevolge 
van een privé-deelneming in de 
rechtspersoon aan wie de opdracht is 
gegund overeenkomstig artikel 21;

Or. fr

Motivering

Het is niet gerechtvaardigd om deze bepaling met betrekking tot de opzegging van 
overheidsopdrachten te beperken tot enkel de overeenkomsten met betrekking tot horizontale 
samenwerking (artikel 21, lid 4). De bepaling moet van toepassing zijn op alle gevallen zoals 
voorzien in artikel 21 (verticale samenwerking, gezamenlijke verticale samenwerking).
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Amendement 886
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een wijziging van de opdracht vormt 
een nieuwe gunning in de zin van artikel 
82;

Schrappen

Or. es

Amendement 887
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 888
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Amendement 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Een ondernemer die zich niet bewust was van de inbreuk op de wetgeving door de 
aanbestedende dienst moet een vergoeding kunnen eisen voor alle kosten als gevolg van de 
veronderstelling dat de opdracht zou worden uitgevoerd en/of alle geleden verliezen.

Amendement 890
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer opeenvolgende wijzigingen die 
niet verwijtbaar zijn aan de inschrijver de 
uitvoering van de overheidsopdracht 
onmogelijk maken, met uitzondering van 
het vastleggen van onevenredige 
investeringen, zorgen de lidstaten ervoor 
dat inschrijvers onder de door het 
toepasselijke nationale contractenrecht 
bepaalde voorwaarden kunnen:
(a) verzoeken om de vergoeding van 
noodzakelijke aanvullende diensten voor 
de uitvoering van de opdracht;
(b) eisen dat de opdracht wordt beëindigd.

Or. en

Amendement 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschikken over een ruime 
beoordelingsvrijheid bij het organiseren 
van de selectie van dienstverleners op de 
manier die zij het meest geschikt achten;
zij mogen zelf sociale of andere specifieke 
diensten verlenen, of de dienstverlening 
zodanig organiseren dat er geen 
overheidsopdrachten worden gegund, mits 
de regelingen in overeenstemming zijn 
met de basisbeginselen van transparantie 
en non-discriminatie.

Or. de

Amendement 892
Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Monitoring van de uitvoering van 
opdrachten en registratie van niet-

naleving
1. Aanbestedende diensten kunnen de 
uitvoering van de gegunde opdracht door 
de aannemer monitoren, en in geschikte 
stadia van de contractperiode een 
beoordeling van de uitvoering uitvoeren 
via een methode die gebaseerd is op 
objectieve en meetbare criteria en die 
systematisch, consequent en transparant 
wordt toegepast. Elke prestatiebeoordeling 
wordt bekendgemaakt aan de
desbetreffende ondernemer, die de 
gelegenheid krijgt om binnen een 
redelijke termijn bezwaar te maken tegen 
de bevindingen en bescherming in rechte 
kan verkrijgen.
2. Als een beoordeling wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met lid 1 en een 
ondernemer of onderaannemer die voor 
die opdracht werd aangewezen blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een de opdracht en de ondernemer geen 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
bevindingen of de bezwaren van de 
ondernemer niet gevalideerd zijn door 
gerechtelijke bescherming aan te zoeken, 
deelt de aanbestedende dienst de feiten en 
de nodige details van zulke beoordeling 
mee aan de toezichthoudende en 
administratieve instanties zoals bepaald in 
de artikelen 93 en 97.
3. In dat geval wordt de ondernemer 
ingeschreven in een officieel register van 
niet-naleving, beheerd door de 
toezichthoudende en administratieve 
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instanties zoals bepaald in de artikelen 93 
en 97.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten eenvoudig de 
officiële registers van niet-naleving 
kunnen raadplegen en informatie en 
bijstand kunnen verkrijgen met 
betrekking tot de toepassing van dit artikel 
via de bijstand die geboden wordt door de 
toezichthoudende en administratieve 
instanties, zoals vermeld in de artikelen 
93, 96 en 97.

Or. en

Amendement 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 84 Schrappen
Gunning van opdrachten voor sociale en 

andere specifieke diensten
De in bijlage XVII opgesomde opdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden gegund in overeenstemming met 
dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 12, onder c), vastgestelde drempel.

Or. en

Motivering

In verband met de herinvoering van het onderscheid tussen "A"- en "B"-diensten.

Amendement 894
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage XVII opgesomde opdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden gegund in overeenstemming met 
dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 12, onder c), vastgestelde drempel.

De in bijlage XVII bis B opgesomde 
opdrachten voor sociale en andere 
specifieke diensten worden gegund in 
overeenstemming met dit hoofdstuk 
wanneer de waarde van de opdracht gelijk 
is aan of hoger dan de in artikel 12, onder 
c), vastgestelde drempel.

Or. fr

Amendement 895
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage XVII opgesomde opdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten
worden gegund in overeenstemming met 
dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 12, onder c), vastgestelde drempel.

Onverminderd de vrijheid van de lidstaten 
en/of de aanbestedende diensten om 
sociale diensten en andere specifieke 
diensten te verlenen en deze op een 
zodanige manier te organiseren dat er
geen overheidsopdrachten worden 
gegund, worden de in bijlage XVII 
opgesomde opdrachten voor sociale en 
andere specifieke diensten gegund in 
overeenstemming met dit hoofdstuk 
wanneer de waarde van de opdracht gelijk 
is aan of hoger dan de in artikel 12, onder 
c), vastgestelde drempel.

Or. fr

Amendement 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 85 Schrappen
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Bekendmaking van aankondigingen
1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn een opdracht te gunnen 
voor de in artikel 84 bedoelde diensten, 
maken hun voornemen hiertoe bekend in 
een aankondiging van opdracht.
2. Aanbestedende diensten die een 
opdracht hebben gegund voor de in 
artikel 84 bedoelde diensten, maken de 
resultaten hiervan bekend in een 
aankondiging van een gegunde opdracht.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage 
XVIII omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardmodellen. De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
100 bedoelde raadplegingsprocedure.
4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 65.

Or. en

Motivering

In verband met de herinvoering van het onderscheid tussen "A"- en "B"-diensten.

Amendement 897
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn een opdracht te gunnen 
voor de in artikel 84 bedoelde diensten, 
maken hun voornemen hiertoe bekend in 
een aankondiging van opdracht.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Een speciale behandeling van diensten is uitsluitend gerechtvaardigd wanneer deze van 
toepassing is op alle diensten van dezelfde aard. Juridische diensten, waaraan dezelfde 
beginselen van vertrouwelijkheid ten grondslag liggen, mogen daarbij niet worden 
gediscrimineerd.

Amendement 898
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn een opdracht te gunnen 
voor de in artikel 84 bedoelde diensten, 
maken hun voornemen hiertoe bekend in 
een aankondiging van opdracht.

Schrappen

Or. de

Amendement 899
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage 
XVIII omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardmodellen. De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
100 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 900
Peter Simon
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage 
XVIII omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardmodellen. De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
100 bedoelde raadplegingsprocedure.

3. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
bevatten de in bijlage XVIII omschreven 
informatie in overeenstemming met de 
standaardmodellen.

Or. de

Amendement 901
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde
aankondigingen bevatten de in bijlage 
XVIII omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardmodellen. De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 100 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

3. De in lid 2 bedoelde aankondiging 
bevat de in bijlage XVIII omschreven 
informatie in overeenstemming met de 
standaardmodellen. De Commissie stelt het 
standaardformulier vast. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 100 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 902
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De in lid 2 bedoelde aankondigingen
worden bekendgemaakt overeenkomstig



PE492.870v02-00 106/179 AM\909614NL.doc

NL

overeenkomstig artikel 65. artikel 65.

Or. de

Amendement 903
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 65.

4. De in lid 1 bedoelde aankondigingen
worden bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 65.

Or. en

Amendement 904
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 65.

4. De in lid 2 bedoelde aankondiging 
wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 65.

Or. en

Amendement 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 Schrappen
Beginselen voor gunning van opdrachten
1. De lidstaten voeren voor de gunning 
van onder dit hoofdstuk vallende 
opdrachten passende procedures in 
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waarbij wordt gezorgd voor volledige 
naleving van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers en aanbestedende diensten 
rekening kunnen houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de noodzaak de kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
kunnen ook bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd.

Or. en

Motivering

In verband met de herinvoering van het onderscheid tussen "A"- en "B"-diensten.

Amendement 906
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 907
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten voeren voor de gunning van 
onder dit hoofdstuk vallende opdrachten
regels in waarbij rekening wordt
gehouden met de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers. In deze regels worden de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten in aanmerking genomen.

Or. en

Amendement 909
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
houden met de noodzaak de kwaliteit, 
continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren.

Or. en

Amendement 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
aanbestedende diensten volledig 
betaalkrachtig zijn jegens ondernemers en 
dat deze diensten vooraf een adequaat 
garantie-instrument instellen ter dekking 
van vorderingen van ondernemers.

Or. it

Motivering

De aanhoudende staat van insolventie van overheidsdiensten in verhouding tot particuliere 
ondernemingen die werken en diensten voor hen hebben uitgevoerd, kan niet langer worden 
getolereerd. De instelling van een adequaat garantie-instrument, met als doel de aan 
ondernemers verschuldigde bedragen te dekken na voltooiing van het werk, kan een 
onontbeerlijk instrument zijn om ervoor te zorgen dat deze schulden daadwerkelijk worden 
afgelost.

Amendement 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten en/of aanbestedende 
diensten zorgen ervoor dat ondernemers 
voldoen aan de verplichtingen met 
betrekking tot sociale en 
arbeidsvoorwaarden, zoals veiligheid en 
gezondheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en arbeidsomstandigheden, 
zoals vastgelegd in EU- en nationale 
wetgeving, verordeningen of 
bestuursrechtelijke bepalingen, arbitrage-
uitspraken, collectieve overeenkomsten en 
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contracten en de in bijlage XIV vermelde 
bepalingen van het internationale 
arbeidsrecht, die van toepassing zijn op de 
plaats waar het werk, de dienst of de 
levering wordt uitgevoerd; deze 
verplichtingen zijn ook van toepassing in 
grensoverschrijdende situaties, waar 
werkers uit een bepaalde lidstaat diensten 
leveren in andere lidstaten.

Or. de

Amendement 913
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bepalingen inzake onderaanneming, zoals 
bepaald in artikel 81, in aanmerking 
worden genomen.

Or. de

Amendement 914
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Bij het kiezen van de 
dienstverlener kunnen lidstaten 
overwegen gebruik te maken van 
voorbehouden opdrachten, in 
overeenstemming met artikel 31.

Or. de

Amendement 915
Evelyne Gebhardt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Aanbestedende diensten 
kunnen specifieke opdrachten 
voorbehouden aan non-profitorganisaties 
die gespecialiseerd zijn in het verlenen 
van maatschappelijke diensten, mits de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling in aanmerking 
worden genomen.

Or. de

Amendement 916
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 sexies. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
in artikel 55 van Richtlijn 2004/18/EG 
vastgestelde uitsluitingsgronden worden 
gehanteerd.

Or. de

Amendement 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 89 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien openbaarmaking van de gegevens 
over de uitslag van de prijsvraag de 
toepassing van de wet in de weg zou staan,
in strijd zou zijn met het openbare belang, 
schade zou berokkenen aan de 
rechtmatige commerciële belangen van 
publieke of particuliere ondernemers, 
inclusief de belangen van de ondernemer 

De gegevens over de uitslag van de 
prijsvraag wordt openbaar gemaakt, tenzij
de openbaarmaking de toepassing van de 
wet in de weg zou staan of in strijd zou zijn 
met het openbare belang.
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aan wie de opdracht is gegund, of afbreuk 
zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers, 
behoeven deze gegevens niet te worden 
bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Titel IV - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bestuur Handhaving, verslaglegging en 
administratieve samenwerking

Or. en

Amendement 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig Richtlijn 92/13/EEG van 
de Raad zorgen de lidstaten voor een 
correcte tenuitvoerlegging van deze
richtlijn door doeltreffende, beschikbare 
en transparante mechanismen ter 
aanvulling van het bestaande stelsel van 
beroepsmogelijkheden tegen beslissingen 
van aanbestedende diensten.

1. Ten einde op doeltreffende wijze een 
correcte en efficiënte tenuitvoerlegging te 
garanderen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
ten minste de in dit artikel vastgestelde 
taken worden uitgevoerd door een of 
meerdere instanties of structuren. Ze 
geven alle voor deze taken bevoegde 
instanties of structuren aan bij de 
Commissie.

Or. en

Amendement 920
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten eenvoudig 
informatie en bijstand kunnen verkrijgen 
met betrekking tot de toepassing van dit 
artikel via de toezichthoudende en 
administratieve autoriteiten, zoals bepaald 
in de artikelen 93 en 97.

Or. de

Amendement 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
toezicht wordt gehouden op de toepassing 
van aanbestedingsregels inclusief de 
tenuitvoerlegging van door de Unie 
medegefinancierde projecten, teneinde 
bedreigingen voor de financiële belangen 
van de Unie op te sporen. Dit toezicht 
wordt gebruikt om gevallen van fraude, 
corruptie, belangenconflicten en andere 
ernstige onregelmatigheden te 
voorkomen, op te sporen en op passende 
wijze te melden.
Wanneer toezichthoudende instanties of 
structuren specifieke schendingen of 
systematische problemen vaststellen, zijn 
ze bevoegd deze problemen voor te leggen 
aan nationale auditinstanties, 
rechtbanken of gerechtshoven of andere 
geschikte instanties of structuren, zoals de 
ombudsman, nationale parlementen of 
commissies daarvan.

Or. en
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Amendement 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De resultaten van de 
controleactiviteiten op grond van lid 2 
worden openbaar gemaakt via adequate 
informatiemiddelen. In het bijzonder 
publiceren de lidstaten ten minste eens in 
de twee jaar een overzicht van de meest 
voorkomende bronnen van verkeerde 
toepassing of van rechtsonzekerheid, 
inclusief mogelijke structurele of 
herhaaldelijke problemen bij de 
toepassing van de regels, waaronder 
mogelijke gevallen van fraude en ander 
illegaal gedrag.
De lidstaten verstrekken de Commissie 
eens in de twee jaar een algemeen 
overzicht van hun nationale beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, waarin de 
relevante nationale actieplannen en -
initiatieven en, wanneer bekend, de 
praktische tenuitvoerlegging ervan 
worden beschreven. Ze geven tevens aan 
wat de slaagkansen zijn van kmo's in 
overheidsopdrachten; wanneer deze lager 
zijn dan 50% wat de waarde van aan 
kmo's gegunde opdrachten betreft, geven 
de lidstaten aan of er initiatieven zijn 
genomen om deze slaagkansen te 
verhogen.
Op basis van de ontvangen gegevens 
brengt de Commissie regelmatig verslag 
uit inzake de tenuitvoerlegging en beste 
praktijken van dergelijk beleid op de 
interne markt.

Or. en

Amendement 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke persoon of instantie die geen 
procedures kan herzien op grond van 
Richtlijn 92/13/EEG van de Raad krijgt 
de mogelijkheid mogelijke schendingen 
van deze richtlijn te melden aan een 
bevoegde instantie of structuur, die 
voldoende gemotiveerde klachten terdege 
bestudeert en passende maatregelen 
neemt met inachtneming van in nationale 
wetgeving vastgestelde macht en 
bevoegdheden.

Or. en

Amendement 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat er gratis 
voorlichting inzake de interpretatie en 
toepassing van de aanbestedingswet van 
de Unie beschikbaar is, teneinde 
aanbestedende diensten en ondernemers 
te begeleiden bij het op correcte wijze 
toepassen van de aanbestedingsregels van 
de Unie.

Or. en

Amendement 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 – alinea 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de algemene procedures 
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en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, wijzen de 
lidstaten een contactpunt aan voor 
samenwerking met de Commissie met 
betrekking tot de toepassing van het 
Europese recht en de uitvoering van de 
begroting van de Unie op basis van artikel 
17 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en artikel 317 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 – alinea 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De aanbestedende diensten bewaren, 
ten minste voor zolang de opdracht duurt, 
kopieën van alle gegunde opdrachten met 
een waarde die gelijk is aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.
Zij verlenen toegang tot deze opdrachten 
in overeenstemming met alle toepasselijke 
regels inzake toegang tot documenten en 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 92 bis
Indien een ondernemer of een voor een 
opdracht aangestelde onderaannemer 
aanzienlijke of herhaaldelijke 
tekortkomingen heeft getoond voor eender 
welke substantiële vereiste voor de 
opdracht, moet de aanbestedende dienst 
de feiten en de benodigde details 
doorgeven aan de toezichthoudende en de 
administratieve autoriteiten, zoals bepaald 
in de artikelen 93 en 97.

Or. de

Amendement 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 92 bis
Register van niet-naleving

1. Indien een ondernemer de 
voorwaarden van de opdracht niet naleeft, 
in het bijzonder met betrekking tot sociale 
en arbeidsbescherming, 
arbeidsomstandigheden en 
onderaanneming, wordt hij ingeschreven 
in een register van niet-naleving van 
aanbestedingsregels.
2. Het register van niet-naleving wordt 
regelmatig verwerkt en bijgewerkt door de 
toezichthoudende en administratieve 
instanties autoriteiten zoals bedoeld in 
artikel 93. De aanbestedende diensten 
hebben het recht en de verplichting het 
register te raadplegen vóór de gunning 
van een overheidsopdracht.

Or. en
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Amendement 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 92 ter
Register van niet-naleving

Indien een ondernemer de voorwaarden 
van de opdracht niet naleeft, in het 
bijzonder met betrekking tot sociale en 
arbeidsbescherming, 
arbeidsomstandigheden en 
onderaanneming, wordt zijn naam 
ingevoerd in een register van niet-
naleving. De opname in een register van 
niet-naleving is een grond voor 
uitsluiting.

Or. de

Amendement 930
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Artikel schrappen

Or. nl

Amendement 931
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Schrappen
Overheidstoezicht
1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
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en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
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(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te 
rapporteren;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
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(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
92/13/EEG ingevoerde regeling onverlet.
De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
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van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en -
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen.
5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
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bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 7 
uitoefent.
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Or. en

Amendement 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Schrappen
Overheidstoezicht
1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
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milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te 
rapporteren;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
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auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
92/13/EEG ingevoerde regeling onverlet.
De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
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4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en -
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen.
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5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
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binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 7 
uitoefent.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de in afzonderlijke amendementen ingediende, alternatieve voorstellen inzake 
bestuur. Met deze wijziging wordt artikel 93 inzake overheidstoezicht volledig geschrapt. De 
benoeming van een enkele nationale toezichtsinstantie in elke lidstaat is niet in overeenstemming 
met het beginsel van subsidiariteit, en onmogelijk uitvoerbaar voor lidstaten met een 
gedecentraliseerde overheid of federale structuren.

Amendement 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Schrappen
Overheidstoezicht

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
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bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
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gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te 
rapporteren;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
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toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
92/13/EEG ingevoerde regeling onverlet.
De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
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ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en -
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen.
5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
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opdrachten voor werken.
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 7 
uitoefent.

Or. en

Motivering

Met de voorgestelde regelgeving wordt de administratieve last voor lidstaten aanzienlijk 
verhoogd. Bovendien wordt hierdoor de interne organisatie van de overheid van de lidstaten 
beïnvloed. Beslissingen met betrekking tot activiteiten ter waarborging van een correcte 
toepassing van de richtlijn en verantwoordelijke instellingen moeten aan het oordeel van de 
lidstaten worden overgelaten.
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Amendement 934
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Artikel schrappen

Or. de

Amendement 935
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Schrappen
Overheidstoezicht

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden.
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
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slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
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(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om 
gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te 
rapporteren;
(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
92/13/EEG ingevoerde regeling onverlet.
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De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en -
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
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aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen.
5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
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zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 7 
uitoefent.

Or. en

Amendement 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen voor toezicht op en 
coördinatie van uitvoeringsactiviteiten.

Or. fr

Amendement 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:

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

Or. fr

Amendement 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 939
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) onderzoek van de verslagen die hen 
zijn toegezonden door de aanbestedende 
diensten die trachten procedures via 
onderhandelingen zonder bekendmaking 
te gebruiken;

Or. it
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Amendement 940
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het beheer van het officiële register 
van niet-naleving, zoals bepaald in artikel 
83 bis.

Or. en

Amendement 941
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in beroepsprocedures 
tegen beslissingen van aanbestedende 
diensten krachtens nationaal recht 
bevoegde gerechtelijke instanties aan te 

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

heeft vastgesteld tijdens haar activiteiten 
van toezicht en juridisch advies.

Or. fr

Amendement 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 

Schrappen
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beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en -
beginselen te verhelpen.

Or. fr

Amendement 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(h) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(i) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.

Or. de

Motivering

Een alomvattend bekendmakingsvoorschrift leidt tot de openbaarmaking van zelfs de kleinste 
zakelijke details van bepaalde opdrachten, met als gevolg dat de know-how in de vorm van 
bedrijfsgeheimen bij dergelijke opdrachten beschikbaar wordt gesteld aan derden, in sommige 
gevallen in strijd met de regelgeving inzake vertrouwelijkheid. Een dergelijk voorschrift zorgt 
echter niet voor meer transparantie, aangezien de aanbestedingsprocedure wordt beëindigd met 
de beslissing tot gunning van de opdracht.
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Amendement 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. de

Motivering

De bestaande rechten op toegang tot documenten in de context van geschillen inzake de gunning 
van opdrachten en de aanvullende rechten van individuen onder de reeds zeer veelomvattende 
wetgeving inzake de vrije toegang tot informatie zijn ruim voldoende.

Amendement 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Individuele verslagen over procedures 
voor de gunning van opdrachten

Individuele verslaglegging

Or. en

Amendement 952
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten bewaren 
passende informatie over elke opdracht en
raamovereenkomst en telkens wanneer een 
dynamisch aankoopsysteem wordt 
ingevoerd. Deze informatie moet 
toereikend zijn om hen later in staat te 
stellen hun beslissingen te rechtvaardigen 
met betrekking tot:

1. Aanbestedende diensten bewaren 
passende informatie over elke
drempeloverschrijdende opdracht,
raamovereenkomst of telkens wanneer een 
dynamisch aankoopsysteem wordt 
ingevoerd. Deze informatie moet 
toereikend zijn om hen later in staat te 
stellen hun beslissingen te rechtvaardigen 
met betrekking tot:

Or. en

Amendement 953
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten documenteren het 
verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Daartoe bewaren zij 
documenten voor alle stadia in de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
de communicatie met ondernemers en 
interne beraadslaging, voorbereiding van 

Aanbestedende diensten nemen passende 
maatregelen om het verloop van alle 
gunningsprocedures te documenteren, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht.
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de inschrijvingen, eventuele dialoog of 
onderhandeling, selectie en gunning van 
de opdracht.

Or. en

Amendement 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 955
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten documenteren het 
verloop van alle gunningsprocedures, 
ongeacht of deze al dan niet elektronisch 
worden verricht. Daartoe bewaren zij 
documenten voor alle stadia in de 
aanbestedingsprocedure, met inbegrip van 
de communicatie met ondernemers en 
interne beraadslaging, voorbereiding van 

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

de inschrijvingen, eventuele dialoog of 
onderhandeling, selectie en gunning van de 
opdracht, de naam van de begunstigde 
inschrijver en de redenen waarom zijn 
inschrijving is gekozen en, indien bekend, 
het gedeelte van de opdracht of 
raamovereenkomst dat de begunstigde 
inschrijver voornemens is uit te besteden, 
en informatie inzake de onderaannemers, 
met inbegrip van hun naam, adres en 
wettelijke vertegenwoordigers.

Or. de

Amendement 956
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De vereiste om "alle interne beraadslaging" te documenteren is onnodig en onevenredig. Met 
deze bepaling wordt tevens rechtsonzekerheid gecreëerd, aangezien de term "interne 
beraadslaging" niet in de richtlijn wordt gedefinieerd.

Amendement 957
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens worden gedurende ten 
minste vier jaar na de datum van gunning 
van de opdracht bewaard, zodat de 
aanbestedende dienst de Commissie of de 
nationale toezichtsinstantie gedurende dat 
tijdvak desgevraagd de nodige inlichtingen 
kan verstrekken.

2. De gegevens worden gedurende ten 
minste vier jaar na de datum van gunning 
van de opdracht bewaard, zodat de 
aanbestedende dienst de Commissie 
gedurende dat tijdvak desgevraagd de 
nodige inlichtingen kan verstrekken.

Or. en

Amendement 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens worden gedurende ten 
minste vier jaar na de datum van gunning 
van de opdracht bewaard, zodat de 
aanbestedende dienst de Commissie of de 
nationale toezichtsinstantie gedurende dat 
tijdvak desgevraagd de nodige inlichtingen 
kan verstrekken.

2. De gegevens worden gedurende ten 
minste vier jaar na de datum van gunning 
van de opdracht bewaard, zodat de 
aanbestedende dienst de Commissie of de 
nationale instanties of structuren, zoals 
bedoeld in artikel 92, gedurende dat 
tijdvak desgevraagd de nodige inlichtingen 
kan verstrekken.

Or. en

Amendement 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 95 Artikel schrappen

Or. en
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Motivering

Het verzamelen van statistische gegevens via verslaglegging door de lidstaten is onbetrouwbaar 
en leidt tot bureaucratie en kosten. De doelstelling van artikel 95 is het kruiselings controleren 
van de verzamelde gegevens via de TED-databank op basis van artikel 64 van het voorstel.
Zowel TED-gegevens als gegevens uit nationale verslaglegging zijn echter vaak incompleet. In 
plaats van kruiselings controleren, moet de TED-pijler inzake het verzamelen van statistische 
gegevens verder worden versterkt en de pijler inzake nationale verslaglegging volledig worden 
geschrapt.

Amendement 960
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 93 
opgerichte of aangewezen instanties 
zenden de Commissie uiterlijk op 31 
oktober van het volgende jaar op basis van 
een standaardformulier een uitvoerings-
en statistisch verslag over het jaar.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
Commissie ieder jaar een uitvoerings- en 
statistisch verslag over het jaar ontvangt,
uiterlijk op 31 oktober van het volgende 
jaar.

Or. en

Amendement 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 93 
opgerichte of aangewezen instanties
zenden de Commissie uiterlijk op 31 
oktober van het volgende jaar op basis van 
een standaardformulier een uitvoerings- en
statistisch verslag over het jaar.

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

Or. en

Amendement 962
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde verslag vermeldt 
ten minste de totale waarde, uitgesplitst 
naar categorie van activiteiten als bedoeld 
in de artikelen 5 tot en met 11, van de 
opdrachten die onder de in artikel 12 
vastgestelde drempelwaarden zijn gegund 
maar waarop deze richtlijn van toepassing 
zou zijn indien de waarde ervan de 
drempelwaarde overschreed.

Schrappen

Or. en

Amendement 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde verslag vermeldt
ten minste de totale waarde, uitgesplitst 
naar categorie van activiteiten als bedoeld 
in de artikelen 5 tot en met 11, van de
opdrachten die onder de in artikel 12 
vastgestelde drempelwaarden zijn gegund 
maar waarop deze richtlijn van toepassing 
zou zijn indien de waarde ervan de 
drempelwaarde overschreed.

2. Het in lid 1 bedoelde verslag vermeldt, 
voor opdrachten die onder de in artikel 12
van deze richtlijn vastgestelde 
drempelwaarden zijn gegund, maar waarop 
deze richtlijn van toepassing zou zijn 
indien de waarde ervan de drempelwaarde 
overschreed, een raming van de 
toegevoegde totale waarde van de 
aanbesteding gedurende het jaar in 
kwestie. Deze raming kan in het bijzonder 
zijn gebaseerd op beschikbare gegevens 
overeenkomstig nationale 
bekendmakingsvoorschriften.

Or. en

Amendement 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat dit 
verslag ten minste melding maakt van het 
aantal en de waarde van de gegunde 
opdrachten, uitgesplitst naar categorie van 
de activiteiten als bedoeld in de artikelen 5 
tot en met 11 en alle andere gegevens die 
nodig zijn om de correcte toepassing van 
de overeenkomst te controleren. Het 
verslag vermeldt het aantal en de waarde 
van de opdrachten die volgens een 
procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder oproep tot 
mededinging zijn gegund, uitgesplitst 
volgens de in artikel 44 bedoelde 
omstandigheden en naar categorie van 
activiteiten als bedoeld in de artikelen 5 
tot en met 11. Het vermeldt eveneens de 
lidstaat of het derde land van de 
begunstigde ondernemer.

3. Voor alle opdrachten boven de 
drempelwaarden van deze richtlijn, 
zorgen de lidstaten ervoor dat dit verslag 
melding maakt van een raming van het 
aantal en de waarde van de gegunde 
opdrachten gedurende het jaar in kwestie, 
uitgesplitst naar categorie van de 
activiteiten als bedoeld in de artikelen 5 tot 
en met 11 en alle andere gegevens die 
nodig zijn om de correcte toepassing van 
de WTO-overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten te controleren. Het 
verslag vermeldt de raming van het aantal 
en de waarde van de opdrachten die 
volgens een procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder oproep tot 
mededinging zijn gegund.

Or. en

Amendement 965
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 3 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de statistische gegevens ten behoeve 
van administratieve vereenvoudiging 
kunnen steekproefsgewijs worden 
verzameld, mits de representativiteit 
daardoor niet wordt aangetast;

Or. en

Amendement 966
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 3 – letter b (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het vertrouwelijke karakter van de 
verstrekte informatie wordt geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 967
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt het 
standaardformulier vast voor het 
opmaken van het in lid 1 bedoelde 
jaarlijkse uitvoerings- en statistisch 
verslag. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 100 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt het 
standaardformulier vast voor het opmaken 
van het in lid 1 bedoelde jaarlijkse
uitvoerings- en statistisch verslag. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 100 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

5. De Commissie stelt het 
standaardformulier vast voor het in lid 1 
bedoelde jaarlijkse statistisch verslag. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 100 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en
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Amendement 969
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 5 bedoelde handelingen 
zorgen ervoor dat:

Schrappen

(a) de statistische gegevens ten behoeve 
van administratieve vereenvoudiging 
steekproefsgewijs kunnen worden 
verzameld, mits de representativiteit 
daardoor niet wordt aangetast;
(b) het vertrouwelijke karakter van de 
verstrekte informatie wordt geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 Artikel schrappen

Or. en

Motivering

Als onderdeel van alternatieve voorstellen met betrekking tot bestuur (bijstand aan 
aanbestedende diensten en ondernemingen), wordt via dit amendement artikel 97 geschrapt. De 
voorstellen van de Commissie dienen te worden ondersteund door een duidelijk voorbeeld van 
kosteneffectiviteit, en deze gedetailleerde voorstellen zouden ook in strijd zijn met de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid. Het is echter evident dat de lidstaten verantwoordelijkheid 
dienen te nemen voor kmo's/"denk eerst klein"-beginselen in overheidsopdrachten, zoals 
voorgesteld in een overweging.

Amendement 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 Artikel schrappen

Or. en

Motivering

Met de voorgestelde regelgeving wordt de administratieve last voor lidstaten aanzienlijk 
verhoogd. Bovendien wordt hierdoor de interne organisatie van de overheid van de lidstaten 
beïnvloed. Beslissingen met betrekking tot activiteiten ter waarborging van een correcte 
toepassing van de richtlijn en verantwoordelijke instellingen moeten aan het oordeel van de 
lidstaten worden overgelaten.

Amendement 972
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking; de formulering kan worden geïnterpreteerd als juridisch advies, maar de 
lidstaten hebben niet de taak om de lidstaten juridisch advies te verstrekken inzake Europese 
verordeningen.

Amendement 973
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze artikelen veroorzaken onnodige administratieve last. De lidstaten dienen zelf hun interne 
bestuur te organiseren. De lidstaten kunnen beslissen een toezichtsinstantie (artikel 84) te 
creëren zonder Europese regelgeving. Artikel 84 is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 974
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen elkaar wederzijdse 
bijstand en nemen maatregelen met het oog 
op daadwerkelijke onderlinge 
samenwerking teneinde uitwisseling van 
informatie over de in de artikelen 56, 75 en
79 bedoelde onderwerpen te verzekeren.
Zij zien toe op de vertrouwelijkheid van de 
onderling uitgewisselde informatie.

1. De lidstaten verlenen elkaar wederzijdse 
bijstand en nemen maatregelen met het oog 
op daadwerkelijke onderlinge 
samenwerking ten einde uitwisseling van 
informatie over de in de artikelen 56, 75,
79 en 83 bis bedoelde onderwerpen te 
verzekeren. Zij zien toe op de 
vertrouwelijkheid van de onderling 
uitgewisselde informatie.

Or. en

Amendement 975
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze artikelen veroorzaken onnodige administratieve last. De lidstaten dienen zelf hun interne 
bestuur te organiseren. De lidstaten kunnen beslissen een toezichtsinstantie (artikel 84) te 
creëren zonder Europese regelgeving. Artikel 84 is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichting van de lidstaten om bijkomende organen te creëren is geen evenredige 
maatregel. Bovendien kunnen verschillende bevoegdheden die aan dergelijke organen worden 
toebedeeld -zoals toezicht, coördinatie, verslaglegging- belangenconflicten veroorzaken.

Amendement 978
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitwisseling van informatie 
geschiedt door middel van het 
informatiesysteem interne markt (IMI) 
opgericht overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX van het Europees 
Parlement en de Raad52 [voorstel van 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt ('de IMI-verordening') 
COM(2011) 522]. De lidstaten verstrekken 
onverwijld de door andere lidstaten 
gevraagde informatie.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichting van de lidstaten om bijkomende organen te creëren is geen evenredige 
maatregel. Bovendien kunnen verschillende bevoegdheden die aan dergelijke organen worden 
toebedeeld -zoals toezicht, coördinatie, verslaglegging- belangenconflicten veroorzaken.

Amendement 980
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 98 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 4, 35, 33, 38, 25, 65,
70, 77, 85 en 95 bedoelde delegatie van 
bevoegdheden aan de Commissie geschiedt 
voor onbepaalde tijd vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

2. De in de artikelen 4, 35, 33, 38, 25, 65 
en 70 bedoelde delegatie van 
bevoegdheden aan de Commissie geschiedt 
voor onbepaalde tijd vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Or. en

Amendement 981
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 98 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de artikelen 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70, 77, 85 en 95 bedoelde delegatie van 
bevoegdheden kan door het Europees 
Parlement of de Raad te allen tijde worden 
ingetrokken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in de artikelen 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70 bedoelde delegatie van bevoegdheden 
kan door het Europees Parlement of de 
Raad te allen tijde worden ingetrokken.
Een besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie of 
op een daarin genoemde latere datum. Het 
besluit laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.

Or. en

Amendement 982
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 100 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Raadgevend Comité inzake 
overheidsopdrachten, dat is ingesteld bij 
Besluit 71/306/EEG van de Raad1 en door 
het comité dat is ingesteld bij artikel 7 van 
Verordening van de Raad (EG) nr. 
3286/94 van de Raad inzake 
handelsbelemmeringen2. Deze comités 
zijn comités in de zin van artikel 3 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.
__________________
2 PB L 349 van 31.12.1994, blz. 71.

Or. en

Amendement 983
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 100 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 984
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 100 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de procedures voor de toewijzing 
van spoorweginfrastructuurcapaciteit, 
spoorwegvergunningen of 
veiligheidscertificeringen in 
overeenstemming met de Richtlijnen 
95/18/EG, 2001/14/EG en 2004/49/EG.

Or. en
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Motivering

Door de toevoeging van dit lid wordt de rechtszekerheid gewaarborgd en artikel 4, lid 2, 
versterkt.

Amendement 986
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de procedures voor de gunning van 
spoorweginfrastructuurcapaciteit, 
spoorwegvergunningen of 
veiligheidscertificering zoals bedoeld in de 
Richtlijnen 95/18/EG, 2011/14/EG en 
2004/49/EG.

Or. it

Amendement 987
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter D – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goederenvervoer per spoor Spoorvervoer

Or. en

Amendement 988
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter D – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goederenvervoer per spoor Spoorvervoer

Or. it
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Amendement 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter D – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goederenvervoer per spoor Spoorvervoer

Or. en

Amendement 990
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter D – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Passagiersvervoer per spoor Schrappen
Geen

Or. en

Amendement 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter D – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Passagiersvervoer per spoor Schrappen
Geen

Or. en

Amendement 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – alinea 1 – punt 1 - letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in het geval van opdrachten voor 
leveringen of voor diensten, een 
specificatie die voorkomt in een document 
ter omschrijving van de vereiste 
kenmerken van een product of een dienst, 
zoals het kwaliteitsniveau, prestaties op het 
gebied van milieu en klimaat, geschiktheid 
van het ontwerp voor alle behoeften (met 
inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten) en 
conformiteitsbeoordeling, prestaties, 
gebruik, veiligheid of afmetingen van het 
product, met inbegrip van de voor het 
product geldende voorschriften inzake 
handelsbenaming, terminologie, symbolen, 
proefnemingen en proefnemingsmethoden, 
verpakking, markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen, productieprocedés 
en -methoden in elk stadium van de 
levenscyclus van de levering of dienst, en 
conformiteitsprocedures;

(a) in het geval van opdrachten voor 
leveringen of voor diensten, een 
specificatie die voorkomt in een document 
ter omschrijving van de vereiste 
kenmerken van een product of een dienst, 
zoals het kwaliteitsniveau, prestaties op het 
gebied van milieu en klimaat, geschiktheid 
van het ontwerp voor alle behoeften (met 
inbegrip van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten) en 
conformiteitsbeoordeling, prestaties, 
gebruik, veiligheid of afmetingen van het 
product, met inbegrip van de voor het 
product geldende voorschriften inzake 
handelsbenaming, terminologie,
voorschriften voor ontwerpen (inclusief 
privacy by design) symbolen, 
proefnemingen en proefnemingsmethoden, 
verpakking, markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen, productieprocedés 
en -methoden in elk stadium van de 
levenscyclus van de levering of dienst, en 
conformiteitsprocedures;

Or. en

Amendement 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – alinea 1 – punt 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in het geval van opdrachten voor 
werken, alle technische voorschriften, met 
name die welke zijn vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten en een 
omschrijving geven van de vereiste 
kenmerken van een materiaal, een product 
of een levering en aan de hand waarvan 
een materiaal, een product of een levering 
zodanig kan worden omschreven dat dit 
voldoet aan het gebruik waarvoor het door 
de aanbestedende dienst is bestemd; tot 

(b) in het geval van opdrachten voor 
werken, alle technische voorschriften, met 
name die welke zijn vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten en een 
omschrijving geven van de vereiste 
kenmerken van een materiaal, een product 
of een levering en aan de hand waarvan 
een materiaal, een product of een levering 
zodanig kan worden omschreven dat dit 
voldoet aan het gebruik waarvoor het door 
de aanbestedende dienst is bestemd; tot 
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deze kenmerken behoren ook de prestaties 
op het gebied van het milieu en het 
klimaat, de geschiktheid van een ontwerp 
voor alle behoeften (met inbegrip van de 
toegankelijkheid voor gehandicapten) en 
de conformiteitsbeoordeling, de prestaties, 
veiligheid of afmetingen, met inbegrip van 
kwaliteitsborgingsprocedures, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen en 
productieprocessen en –methoden in elk 
stadium van de levenscyclus van de 
werken; deze kenmerken omvatten 
eveneens voorschriften voor ontwerpen en 
kostenberekening, de voorwaarden voor 
proefnemingen, controle en oplevering van 
de werken, alsmede de bouwtechnieken of 
bouwwijzen en alle andere technische 
voorwaarden die de aanbestedende dienst 
bij algemene dan wel bijzondere maatregel 
kan opleggen met betrekking tot de 
voltooide werken en tot de materialen of 
bestanddelen waaruit deze werken zijn 
samengesteld;

deze kenmerken behoren ook de prestaties 
op het gebied van het milieu en het 
klimaat, de geschiktheid van een ontwerp 
voor alle behoeften (met inbegrip van de 
toegankelijkheid voor gehandicapten) en 
de conformiteitsbeoordeling, de prestaties, 
veiligheid of afmetingen, met inbegrip van 
kwaliteitsborgingsprocedures, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen en 
productieprocessen en –methoden in elk 
stadium van de levenscyclus van de 
werken; deze kenmerken omvatten 
eveneens voorschriften voor ontwerpen 
(inclusief privacy by design) en 
kostenberekening, de voorwaarden voor 
proefnemingen, controle en oplevering van 
de werken, alsmede de bouwtechnieken of 
bouwwijzen en alle andere technische 
voorwaarden die de aanbestedende dienst 
bij algemene dan wel bijzondere maatregel 
kan opleggen met betrekking tot de 
voltooide werken en tot de materialen of 
bestanddelen waaruit deze werken zijn 
samengesteld;

Or. en

Amendement 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel XIV – streepje 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verdrag nr. 155 betreffende veiligheid 
en gezondheid op het werk

Or. en

Amendement 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel XIV – streepje 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verdrag nr. 1 betreffende de 
arbeidsduur (industrie)

Or. en

Amendement 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel XIV – streepje 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verdrag nr. 131 betreffende het 
vaststellen van een minimumloon

Or. en

Amendement 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel XIV – streepje 8 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verdrag nr. 102 betreffende sociale 
zekerheid (minimumnorm)

Or. en

Amendement 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage XVII Bijlage schrappen
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Or. fr

Amendement 999
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage XVII Bijlage schrappen

Or. fr

Amendement 1000
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVII

Door de Commissie voorgestelde tekst

CPV-Code Beschrijving

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

Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening

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

Administratieve diensten, onderwijs, 
gezondheidszorg en culturele diensten

75300000-9 Diensten voor verplichte sociale 
verzekering

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

Uitkeringsdiensten

98000000-3 Overige gemeenschaps-, sociale en 
persoonlijke diensten

98120000-0 Diensten verleend door vakbonden

98131000-0 Religieuze diensten

Amendement



AM\909614NL.doc 171/179 PE492.870v02-00

NL

CPV-Code Beschrijving
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;
75231240-8;
85000000-9 tot en met 85323000-9
(met uitzondering van 85321000-5 en 
85322000-2); 98133100-5 en 98200000-5

Gezondheidszorg, maatschappelijke en 
aanverwante dienstverlening

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

Administratieve diensten, onderwijs, 
gezondheidszorg en culturele diensten

75300000-9 Diensten voor verplichte sociale 
verzekering

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

Uitkeringsdiensten

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

98120000-0 Diensten verleend door vakbonden

98131000-0 Religieuze diensten

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

Vervoer over water

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

Vervoersondersteunende activiteiten

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

Arbeidsbemiddeling en dienstverlening

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

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

Cultuur, sport en recreatie

Or. en

Amendement 1001
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVII – tabel – rij 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Juridische diensten.

Or. en

Motivering

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to the 
provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the award 
procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application of the 
Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, including 
the procurement of legal services. The Commission's proposal removes the distinction between 
"A services" and "B services" applying full regime to all "B services" (with the exception of 
contracts for social services and other specific services); thus the full procurement regime will 
apply to legal services. However, this change is unnecessary and takes no account of the specific 
nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, having a nature of personal choice 
(intuitu personae), are not eligible to be assigned on the base of the full application of the 
procurement regime. In addition, they are provided in a legal environment that varies 
considerably from one Member State to another so that the demand of such services is inevitably 
limited to operators having specific competences in the relevant national law.

Amendement 1002
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVII – tabel – rij 7 bis t/m 7 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

79112000-2 Juridische 
vertegenwoordiging
79100000-5 Juridische diensten
79110000-8 Juridisch advies en juridische 
vertegenwoordiging
79111000-5 Juridisch advies
79112100-3 Vertegenwoordiging van 
belanghebbenden
79120000-1 Adviezen inzake octrooien en 
auteursrechten
79121000-8 Adviezen inzake 
auteursrechten
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79121100-9 Adviezen inzake 
auteursrechten voor software
79130000-4 Juridische documentatie en 
certificering
79131000-1 Documentatie
79132000-8 Certificering
79140000-7 Juridische adviezen en 
informatie

Or. en

Motivering

Een speciale behandeling van diensten is uitsluitend gerechtvaardigd als deze geldt voor alle 
diensten van dezelfde aard.

Amendement 1003
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVII bis (nieuw)

Amendement

Bijlage XVII bis
Bijlage XVII bis – deel A

In artikel 1 bedoelde diensten
1 Onderhoud en reparatie 6112, 6122, 633, 

886
50100000-6 tot en met 50884000-5 
(m.u.v. 50310000-1 tot en met 
50324200-4 en 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-
0) en 51000000-9 tot en met 
51900000-1

2 Diensten voor vervoer 
over land (1), met 
inbegrip van diensten 
voor vervoer per 
pantserwagen en 
koeriersdiensten, 
uitgezonderd postvervoer

712 (m.u.v. 
71235),
7512, 87304

60100000-9 tot en met 60183000-4 
(m.u.v. 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6), en 64120000-3 tot en 
met 64121200-2

3 Vervoer door de lucht:
passagiers en goederen, 
uitgezonderd postvervoer

73 (m.u.v.7321) 60410000-5 tot en met 60424120-3 
(m.u.v. 60411000-2, 60421000-5), en 
60500000-3; 60440000-4 tot en met 
60445000-9

4 Vervoer van post over 71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 



PE492.870v02-00 174/179 AM\909614NL.doc

NL

land (2) en door de lucht 60421000-5 
5 Telecommunicatie 752 64200000-8 tot en met 64228200-2 

72318000-7, en 72700000-7 tot en 
met 72700000-3

6 Financiële diensten:
(a)Verzekeringsdiensten
(b) Bank- en 

beleggingsdiensten 
(3)

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

7 Diensten in verband met 
computers

84 50310000-1 tot en met 50324200-4, 
72700000-5 tot en met 72920000-5 
(m.u.v. 72318000-7 en 72700000-7 tot 
en met 72720000-3), 9342410-4

8 O&O-diensten (4) 85 73000000-2 tot en met 73436000-7 
(m.u.v. 73200000-4, 73210000-7 en 
73220000-0)

9 Financiële 
verslaglegging, controle 
en boekhouding

862 79210000-9 tot en met 79223000-3

10 Marktonderzoek en 
opinieonderzoek

864 79300000-7 tot en met 79330000-6, 
en 79342310-91, 79342311-6

11 Advies inzake 
bedrijfsvoering en -
beheers (5) en 
aanverwante diensten

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

12 Diensten van 
architecten; diensten 
van ingenieurs en 
geïntegreerde diensten 
van ingenieurs; diensten 
in verband met 
stedenbouw en 
landschapsarchitectuur;
aanverwante
wetenschappelijke en 
technische adviezen;
technische testen en 
toetsen

867 71000000-8 tot en met 71900000-7 
(m.u.v. 71550000-8) en 79994000-8

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

14 Reiniging van gebouwen 
en eigendomsbeheer

874, 82201 tot en 
met 82206

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

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

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

16 Straatreiniging en 94 90400000-1 tot en met 90743200-9 
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afvalverzameling;
Afvalwater- en 
afvalverzameling en -
verwerking

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

(1) M.u.v. vervoer per spoor dat valt onder categorie 18.
(2) M.u.v. vervoer per spoor dat valt onder categorie 18.
(3) M.u.v. opdrachten voor financiële diensten met betrekking tot de uitgifte, verkoop, 

aankoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de 
centrale bank verleende diensten. Tevens m.u.v. de verwerving of huur, ongeacht de 
financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende 
zaken of betreffende de hiermee verband houdende rechten; financiële diensten die 
voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of huurcontract worden 
verleend, zijn niettemin, ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn onderworpen;

(4) M.u.v. diensten van onderzoek en ontwikkeling, behalve die waarvan de baten 
uitsluitend toekomen aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de 
uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, op voorwaarde dat de verleende dienst 
volledig door de aanbestedende dienst wordt betaald.

(5) M.u.v. diensten van arbitrage en bemiddeling.

Bijlage XVII bis – deel B
Diensten in de zin van de artikelen 12 quater en 84

Catego-
rieën

Omschrijving CPC-
referentienr.

CPV-referentienr.

17 Hotel- en 
restaurantdiensten

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

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

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

activiteiten
74 63000000-9 tot en met 63734000-3 

(m.u.v. 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, en 63727000-1 tot en 
met 63727200-3), en 98361000-1

21 Juridische diensten 861 79100000-5 tot en met 79140000-7
22 Arbeidsbemiddeling en 

dienstverlening (1)
872 79600000-9 tot en met 79635000-4 

(m.u.v. 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), en 98500000-8 tot en 
met 98514000-9

23 Opsporing en 
beveiliging, met 
uitzondering van vervoer 
per pantserwagen

873 (m.u.v. 
87304)

79700000-1 tot en met 79723000-8

24 Onderwijs en 
beroepsopleiding

92 80100000-5 tot en met 80660000-8 
(m.u.v. 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

25 Gezondheidszorg en 93 79611000-0 en 85000000-9 tot en met 
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maatschappelijke 
dienstverlening

85323000-9 (m.u.v. 85321000-5 en 
85322000-2)

26 Cultuur, sport en 
recreatie

96 79995000-5 tot en met 79995200-7, 
en 92000000-1 tot en met 92700000-8 
(m.u.v. 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6)

27 Overige diensten
(1) Met uitzondering van arbeidsovereenkomsten.

Or. fr

Amendement 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Bijlage XVII bis (nieuw)

Amendement
Bijlage XVII bis

Bijlage XVII bis – deel A

In artikel 14 bis bedoelde diensten
Categorie-

nr.
Omschrijving CPC-referentienr.

(1)
CPV-referentienr.

1 Onderhoud en reparatie 6112, 6122, 633, 
886

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

2 Diensten voor vervoer over land 
(2), met inbegrip van diensten 
voor vervoer per pantserwagen 
en koeriersdiensten, 
uitgezonderd postvervoer

712 (m.u.v. 
71235),
7512, 87304

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

3 Vervoer door de lucht van 
passagiers en goederen, 
uitgezonderd postvervoer

73 (m.u.v.7321) 60410000-5 tot en met 
60424120-3 (m.u.v. 
60411000-2, 60421000-5) 
en 60500000- 3, en 
60440000-4 tot en met 
60445000-9

4 Postvervoer over land (3) en 60160000-7, 60161000-4 
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door de lucht 71235, 7321 60411000-2, 60421000-5 
5 Telecommunicatie

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

6 Financiële diensten:
(a) Verzekeringsdiensten
(b) Bank- en beleggingsdiensten 
(4)

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

7 Diensten in verband met 
computers 84

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

8 Onderzoek en ontwikkeling (5)
85

73000000-2 tot en met 
73436000-7 (m.u.v. 
73200000-4, 73210000-7, 
7322000-0

9 Financiële verslaglegging, 
controle en boekhouding 862

79210000-9 tot en met 
79223000-3

10 Marktonderzoek en 
opinieonderzoek 864

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

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

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

12 Diensten van architecten;
diensten van ingenieurs en 
geïntegreerde diensten van 
ingenieurs; diensten in verband 
met stedenbouw en 
landschapsarchitectuur;
aanverwante wetenschappelijke 
en technische adviezen;
technische testen en toetsen

867 71000000-8 tot en met 
71900000-7 (m.u.v. 
71550000-8) en 79994000-
8

13 Reclame 871 79341000-6 tot en met 
79342200-5 (m.u.v. 
79342000-3 en 79342100-
4)

14 Reiniging van gebouwen en 
eigendomsbeheer

874, 82201 tot en 
met
82206

70300000-4 tot en met 
70340000-6, en 90900000-
6 tot en met 90924000-0
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15 Uitgeven en drukken, voor een 
vast bedrag of op contractbasis

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

16 Straatreiniging en 
afvalverzameling; afvalwater- en 
afvalverzameling en -verwerking

94 90400000-1 tot en met 
90743200-9 (m.u.v. 
90712200-3 90910000-9 tot 
en met 90920000-2 en 
50190000-3, 50229000-6 
50243000-0

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

Bijlage XVII bis – deel B

In artikel 14 bis bedoelde diensten
Categorie-

nr.
Omschrijving CPC-

referentienr. (1)
CPV-referentienr.

17 Hotel- en 
restaurantdiensten

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

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

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

20 Vervoersondersteunende 
activiteiten

74 63000000-9 tot en met 
63734000-3 (m.u.v. 
63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, en 63727000-
1 tot en met 63727200-3), 
en 98361000-1

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

22 Arbeidsbemiddeling en 
dienstverlening (1)

872 79600000-0 tot en met 
79635000-4 (m.u.v. 
79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), en 
98500000-8 tot en met 
98514000-9

23 Opsporing en beveiliging, 
met uitzondering van 
vervoer per pantserwagen

873 (m.u.v. 
87304)

79700000-1 tot en met 
79723000-8

24 Onderwijs en 
beroepsopleiding

92 80100000-5 tot en met 
80660000-8 (m.u.v. 
80533000-9, 80533100-0 



AM\909614NL.doc 179/179 PE492.870v02-00

NL

en 80533200-1)
25 Gezondheidszorg en 

maatschappelijke 
dienstverlening

93 79611000-0 en 85000000-9 
tot en met 85323000-9 
(m.u.v. 85321000-5 en 
85322000-2)

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

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

Or. en


