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Amendement 136
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel
14, artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 
114, alsmede Protocol nr. 26,

Or. en

Amendement 137
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Alle bepalingen van deze richtlijn 
dienen te worden toegepast met 
betrekking tot de interne verdeling van 
bevoegdheden binnen de lidstaten.

Or. en

Amendement 138
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om te waarborgen dat 
overheidsopdrachten die gegund worden 
door diensten die werkzaam zijn in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten, voor mededinging 

(2) Om te waarborgen dat 
overheidsopdrachten die gegund worden 
door diensten die werkzaam zijn in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten, voor mededinging 
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worden opengesteld, moeten voor 
opdrachten boven een bepaalde waarde 
procedures voor coördinatie van de 
aanbestedingen worden opgesteld. Deze 
coördinatie is noodzakelijk om de 
uitwerking te verzekeren van de beginselen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name het vrije 
verkeer van goederen, de vrijheid van 
vestiging en het vrij verlenen van diensten, 
alsmede de daarvan afgeleide beginselen, 
zoals gelijke behandeling, het 
discriminatieverbod, wederzijdse 
erkenning, evenredigheid en transparantie.
Gezien de aard van de sectoren waarop 
deze coördinatie betrekking heeft, moet zij, 
zonder aan de genoemde beginselen 
afbreuk te doen, een kader voor loyale 
handelspraktijken scheppen en ruimte laten 
voor de grootst mogelijke soepelheid.

worden opengesteld, moeten voor 
opdrachten boven een bepaalde waarde 
procedures voor coördinatie van de 
aanbestedingen worden opgesteld. Deze 
coördinatie is noodzakelijk om de 
uitwerking te verzekeren van de beginselen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name het vrije 
verkeer van goederen, de vrijheid van 
vestiging en het vrij verlenen van diensten, 
alsmede de daarvan afgeleide beginselen, 
zoals gelijke behandeling, het 
discriminatieverbod, wederzijdse 
erkenning, evenredigheid en transparantie.
Gezien de aard van de sectoren waarop 
deze coördinatie betrekking heeft, moet zij, 
zonder aan de genoemde beginselen 
afbreuk te doen, een kader voor loyale 
handelspraktijken scheppen en ruimte laten 
voor de grootst mogelijke soepelheid. De 
aanbestedingsregels dienen in 
overeenstemming te zijn met het beginsel 
van verdeling van bevoegdheden, zoals 
opgenomen in artikel 14 VWEU en 
Protocol nr. 26. De toepassing van deze 
regels dient geen afbreuk te doen aan de 
vrijheid van de publieke instanties om te 
bepalen hoe zij hun taken van openbaar 
belang verrichten.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het nieuwe Verdrag van Lissabon.

Amendement 139
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor aanbestedingen waarvan de 
waarde lager is dan de drempelwaarden 

Schrappen
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voor de toepassing van de 
coördinatieregeling van de Unie, kan 
worden verwezen naar de door het Hof 
van Justitie ontwikkelde rechtspraak 
volgens welke de voorschriften en 
beginselen van het Verdrag van 
toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Aanbestedingen onder de drempel vallen niet binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn.
De jurisdictie van het EHJ is hoe dan ook bekend; er is derhalve geen reden voor deze 
overweging.

Amendement 140
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsopdrachten spelen in de Europa 
2020-strategie16 een belangrijke rol en zijn 
een van de marktinstrumenten die kunnen 
worden ingezet om een slimme, duurzame 
en inclusieve groei te bereiken en 
tegelijkertijd overheidsmiddelen zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het 
oog daarop moeten de bestaande 
aanbestedingsregels die zijn vastgesteld 
krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten17 en Richtlijn 2004/18/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten18, worden herzien 
en gemoderniseerd om de efficiëntie van 

Overheidsopdrachten spelen in de Europa 
2020-strategie16 een belangrijke rol en zijn 
een van de marktinstrumenten die kunnen 
worden ingezet om een slimme, duurzame 
en inclusieve groei te bereiken en 
tegelijkertijd overheidsmiddelen zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het 
oog daarop moeten de bestaande 
aanbestedingsregels die zijn vastgesteld 
krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten17 en Richtlijn 2004/18/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten18, worden herzien 
en gemoderniseerd om de aanbestedende 



PE492.861v02-00 6/205 AM\911613NL.doc

NL

de overheidsbestedingen te verhogen, in 
het bijzonder door de deelneming van 
kleine en middelgrote ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te bevorderen, en om 
aanbesteders in staat te stellen 
overheidsopdrachten beter te gebruiken ter 
ondersteuning van gemeenschappelijke 
maatschappelijke doelen. Er is ook 
behoefte aan verduidelijking van de 
basisbegrippen en -concepten om de 
rechtszekerheid te verhogen en om 
rekening te houden met een aantal aspecten 
van de desbetreffende vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

dienst in staat te stellen beter gebruik te 
maken van de overheidsopdrachten om 
duurzame ontwikkeling en overige 
gemeenschappelijke sociale doelstellingen 
te ondersteunen, de efficiëntie van de 
overheidsbestedingen te verhogen, te 
zorgen dat zij voor hun opdrachten de 
beste prijs-kwaliteitverhouding verkrijgen, 
in het bijzonder door de deelneming van 
kleine en middelgrote ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te bevorderen, en om 
aanbesteders in staat te stellen 
overheidsopdrachten beter te gebruiken ter 
ondersteuning van gemeenschappelijke 
maatschappelijke doelen. Er is ook 
behoefte aan vereenvoudiging van de 
richtlijnen en verduidelijking van de 
basisbegrippen en -concepten om de 
rechtszekerheid te verhogen en om 
rekening te houden met een aantal aspecten 
van de desbetreffende vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie. Deze richtlijn voorziet in wetgeving 
die bepaalt op welke wijze moet worden 
aanbesteed. De aanbestedende diensten 
kunnen eisen stellen die strenger zijn of 
verder gaan dan de huidige EU-
wetgeving, ten einde de 
gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Or. en

Motivering

Er mag geen dubbelzinnigheid bestaan over de vraag of de autoriteiten eisen mogen stellen die 
op sommige vlakken verder gaan dan de huidige EU-wetgeving.

Amendement 141
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig artikel 11 van het Overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11 
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Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming worden geïntegreerd in 
de omschrijving en uitvoering van het 
beleid en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling. In deze 
richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
kunnen bijdragen, met de verzekering dat 
zij voor hun opdrachten tegelijk de beste 
prijs-kwaliteitverhouding kunnen 
verkrijgen.

van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming en sociale 
overwegingen worden geïntegreerd in de 
omschrijving en uitvoering van het beleid 
en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling. In deze 
richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
kunnen bijdragen, en hoe zij hun 
beslissingsbevoegdheid kunnen 
aanwenden om technische specificaties en 
gunningcriteria vast te stellen die gericht 
zijn op een overschakeling naar sociaal 
duurzame overheidsopdrachten, met de 
verzekering dat deze criteria verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en dat zij voor hun opdrachten de beste 
prijs-kwaliteitverhouding verkrijgen.

Or. en

Motivering

De sociale overwegingen zijn onvoldoende omvat in het voorstel van de Commissie.

Amendement 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig artikel 11 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming worden geïntegreerd in 
de omschrijving en uitvoering van het 
beleid en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling. In deze 
richtlijn wordt aangegeven hoe de 

(5) Overeenkomstig artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet de Unie bij het 
bepalen en invoeren van haar beleid en 
haar activiteiten rekening houden met 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
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aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
kunnen bijdragen, met de verzekering dat 
zij voor hun opdrachten tegelijk de beste 
prijs-kwaliteitverhouding kunnen 
verkrijgen.

uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid; overeenkomstig
artikel 11 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie moeten 
eisen inzake milieubescherming worden 
geïntegreerd in de omschrijving en 
uitvoering van het beleid en het optreden 
van de Unie, in het bijzonder met het oog 
op het bevorderen van duurzame 
ontwikkeling. In deze richtlijn wordt 
aangegeven hoe de aanbestedende diensten 
aan de bescherming van het milieu, sociale 
bescherming en de volksgezondheid en 
veiligheid moeten bijdragen, en hoe zij 
hun beslissingsbevoegdheid kunnen 
aanwenden om technische specificaties en 
gunningcriteria vast te stellen die gunstig 
zijn voor het sluiten van sociaal en 
ecologisch duurzame 
overheidsopdrachten, met de verzekering 
dat deze criteria verband houden met het 
voorwerp van de opdracht en dat zij voor 
hun opdrachten de beste prijs-
kwaliteitverhouding verkrijgen. In deze 
richtlijn wordt met name het recht van 
elke lidstaat erkend om het IAO-Verdrag 
nr. 94 te ratificeren en na te leven.

Or. en

Amendement 143
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig artikel 11 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming worden geïntegreerd in 
de omschrijving en uitvoering van het 
beleid en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen 

Overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming en belangrijke sociale 
overwegingen worden geïntegreerd in de 
omschrijving en uitvoering van het beleid 
en het optreden van de Unie.
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van duurzame ontwikkeling. In deze 
richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
kunnen bijdragen, met de verzekering dat 
zij voor hun opdrachten tegelijk de beste 
prijs-kwaliteitverhouding kunnen 
verkrijgen.

Overeenkomstig artikel 3, lid 3 van het 
EU-Verdrag is de EU ook verplicht bij te 
dragen aan duurzame ontwikkeling.
Dienovereenkomstig is het van belang om 
dergelijke beginselen in overweging te 
nemen bij de besluitvorming omtrent 
aanbestedingen en ten aanzien van alle 
schakels binnen de toeleveringsketen. In 
deze richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten een ruime 
beslissingsbevoegdheid hebben om 
technische specificatie, gunningcriteria 
en contractprestatiebepalingen te 
gebruiken om aan de bescherming van het 
milieu en het bevorderen van duurzame 
ontwikkeling bij te dragen, met de 
verzekering dat deze criteria verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en dat zij voor hun opdrachten de beste 
prijs-kwaliteitverhouding verkrijgen.

Or. en

Amendement 144
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het begrip aanbesteding of de definitie 
van wat één enkele aanbesteding vormt, 
dienen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij 
die welke worden toegepast 
overeenkomstig Richtlijn […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende aanbestedingen19, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
de onder deze richtlijn vallende sectoren.
Het concept één enkele aanbesteding 
omvat alle werken, leveringen en diensten 
die nodig zijn om een bepaald project uit te 
voeren, bijvoorbeeld een project van 
werken of een geheel van werken, 
leveringen en/of diensten. Aanwijzingen 

(6) Het begrip aanbesteding of de definitie 
van wat één enkele aanbesteding vormt, 
dienen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij 
die welke worden toegepast 
overeenkomstig Richtlijn […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende aanbestedingen19, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
de onder deze richtlijn vallende sectoren.
Het concept één enkele aanbesteding 
omvat alle werken, leveringen en diensten 
die nodig zijn om een bepaald project uit te 
voeren, bijvoorbeeld een project van 
werken of een geheel van werken, 
leveringen en/of diensten.
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voor het bestaan van één enkel project 
vormen bijvoorbeeld de algemene 
voorafgaande planning en conceptie door 
de aanbestedende dienst, het feit dat de 
verschillende aangekochte onderdelen één 
enkele economische en technische functie 
vervullen of dat zij anderszins logisch met 
elkaar verbonden zijn en binnen een kort 
tijdsbestek worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is te vaag, creëert geen wettelijke zekerheid en is tevens in strijd met het 
beginsel van verdeling van contracten in percelen.

Amendement 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aanbestedingen voor postdiensten 
en andere diensten dan postdiensten 
moeten worden uitgesloten aangezien
voor deze sector consequent is vastgesteld 
dat er een zodanige concurrentiedruk 
bestaat dat de door de EU opgelegde 
aanbestedingsverplichtingen niet langer 
nodig zijn.

Or. en

Motivering

Als gevolg van het liberaliseringproces in de postale sector, de introductie van volledig 
ontwikkelde, sectorspecifieke regelgeving en de ontwikkeling van de markt, is het niet langer 
nodig de inkoop door instanties die actief zijn in de postale sector, te reguleren. Derhalve is de 
tijd rijp om postdiensten en des te meer "andere diensten dan postdiensten" uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn en om instanties die actief zijn in deze sector toe te staan hun 
beslissingen te baseren op puur economische criteria.
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Amendement 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aanbestedingen voor postdiensten 
moeten worden uitgesloten aangezien het 
liberaliseringproces met volledige 
openstelling van de markt in alle lidstaten 
per 31 december 2012 zal zorgen voor 
effectieve concurrentie in deze sector.

Or. en

Amendement 147
Adam Bielan, Marek Siwiec

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aanbestedingen voor postdiensten 
en andere diensten dan postdiensten 
moeten worden uitgesloten aangezien 
voor deze sector consequent is vastgesteld 
dat er een zodanige concurrentiedruk 
bestaat dat de door de EU opgelegde 
aanbestedingsverplichtingen niet langer 
nodig zijn.

Or. en

Motivering

Als gevolg van het liberaliseringproces in de postale sector, de introductie van volledig 
ontwikkelde, sectorspecifieke regelgeving en de ontwikkeling van de markt, is het niet langer 
nodig de inkoop door instanties die actief zijn in de postale sector, te reguleren. Derhalve is de 
tijd rijp om postdiensten en des te meer "andere diensten dan postdiensten" uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn en om instanties die actief zijn in deze sector toe te staan hun 
beslissingen te baseren op puur economische criteria.
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Amendement 148
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Aanbestedingen voor postdiensten 
en andere diensten dan postdiensten 
moeten worden uitgesloten aangezien 
voor deze sector consequent is vastgesteld 
dat er een zodanige concurrentiedruk 
bestaat dat de door de EU opgelegde 
aanbestedingsverplichtingen niet langer 
nodig zijn.

Or. en

Motivering

Als gevolg van het liberaliseringproces in de postale sector, de introductie van volledig 
ontwikkelde, sectorspecifieke regelgeving en de ontwikkeling van de markt, is het niet langer 
nodig de inkoop door instanties die actief zijn in de postale sector, te reguleren. Derhalve is de 
tijd rijp om postdiensten en des te meer "andere diensten dan postdiensten" uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn en om instanties die actief zijn in deze sector toe te staan hun 
beslissingen te baseren op puur economische criteria.

Amendement 149
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Postdiensten en andere diensten 
dan postdiensten moeten van de 
aanbestedingen worden uitgesloten omdat 
stelselmatig is gebleken dat de 
concurrentiedruk in deze sector dusdanig 
groot is dat toepassing van de door de EU 
opgelegde aanbestedingsverplichtingen 
niet langer nodig is.

Or. it
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Amendement 150
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Zelfs indien zij niet noodzakelijk 
leiden tot corrupt gedrag, houden reële, 
potentiële of vermeende 
belangenconflicten een groot risico in dat 
aanbestedingsbeslissingen op ongepaste 
wijze worden beïnvloed hetgeen tot gevolg 
heeft dat de concurrentie wordt verstoord 
of dat de gelijke behandeling van 
gegadigden in het gedrang komt. Daarom 
moeten effectieve mechanismen worden 
opgezet om belangenconflicten te 
voorkomen, op te sporen en te verhelpen.
Gelet op de verschillen in het 
besluitvormingsproces tussen 
aanbestedende diensten en ondernemingen, 
moeten deze bepalingen alleen van 
toepassing zijn op de 
aanbestedingsactiviteit van de 
eerstgenoemde diensten.

(12) Zelfs indien zij niet noodzakelijk 
leiden tot corrupt gedrag, houden reële, 
potentiële of vermeende 
belangenconflicten een groot risico in dat 
aanbestedingsbeslissingen op ongepaste 
wijze worden beïnvloed, hetgeen tot 
gevolg heeft dat de concurrentie wordt 
verstoord of dat de gelijke behandeling van 
de inschrijvers in het gedrang komt.
Daarom moeten effectieve mechanismen 
worden opgezet om belangenconflicten te 
voorkomen, op te sporen en te verhelpen.
Gelet op de verschillen in het 
besluitvormingsproces tussen 
aanbestedende diensten en ondernemingen 
moeten deze bepalingen alleen van 
toepassing zijn op de 
aanbestedingsactiviteit van de 
laatstgenoemde diensten.

Or. it

Amendement 151
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Onwettig gedrag van deelnemers aan 
een aanbestedingsprocedure, zoals 
pogingen om het besluitvormingsproces op 
ongepaste wijze te beïnvloeden of om 
overeenkomsten met andere gegadigden te 
sluiten met het oog op het beïnvloeden van 
het resultaat van de procedure, kan leiden 

(13) Onwettig gedrag van deelnemers aan 
een aanbestedingsprocedure, zoals 
pogingen om het besluitvormingsproces op 
ongepaste wijze te beïnvloeden of om 
overeenkomsten met andere gegadigden te 
sluiten met het oog op het beïnvloeden van 
het resultaat van de procedure, evenals 
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tot schendingen van de grondbeginselen 
van het recht van de Unie en tot ernstige 
concurrentievervalsingen. Ondernemers 
moeten daarom verplicht worden op 
erewoord te verklaren dat zij geen 
onwettige handelingen zullen verrichten, 
en moeten worden uitgesloten in het geval 
dat deze verklaring vals blijkt te zijn.

handelingen die indruisen tegen de 
arbeids-, milieubeschermings-, 
volksgezondheids- en sociale normen (met 
name op het gebied van de integratie van 
personen met een handicap), kunnen 
leiden tot schendingen van de 
grondbeginselen van het recht van de Unie 
en tot ernstige concurrentievervalsingen.
Ondernemers moeten daarom verplicht 
worden op erewoord te verklaren dat zij 
geen onwettige handelingen zullen 
verrichten, en moeten worden uitgesloten 
in het geval dat deze verklaring vals blijkt 
te zijn.

Or. es

Amendement 152
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Ter verbetering van de toegang 
van Europese ondernemers tot de 
aanbestedingsmarkten van een aantal 
derde landen die door restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten worden beschermd, 
en ter vrijwaring van gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
Europese eengemaakte markt moet de 
behandeling van werken, leveringen en 
diensten uit derde landen die niet onder 
de internationale verbintenissen van de 
Unie vallen, worden geharmoniseerd in 
de Europese Unie.

Or. fr

Amendement 153
Marc Tarabella
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) De aanbestedende diensten sluiten 
de werken, leveringen en diensten die niet 
onder de internationale verbintenissen 
van de Unie vallen uit van de procedures 
voor de gunning van opdrachten. Met het 
oog op de transparantie dienen de 
aanbestedende diensten die krachtens de 
onderhavige richtlijn deze bevoegdheid 
willen uitoefenen om opdrachten die 
goederen, werken, leveringen en diensten 
van buiten de Unie bevatten waarvoor de 
waarde van de niet onder een 
internationale verbintenis vallende 
goederen, werken, leveringen en diensten 
meer dan 50% van de totale waarde van 
deze goederen, werken, leveringen en 
diensten bedraagt, uit te sluiten van de 
procedures voor het gunnen van 
opdrachten, de marktdeelnemers hiervan 
op de hoogte te stellen.

Or. fr

Amendement 154
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Ter verbetering van de toegang 
van Europese ondernemers tot de 
aanbestedingsmarkten van een aantal 
derde landen die door restrictieve 
maatregelen op het gebied van 
overheidsopdrachten worden beschermd, 
en ter vrijwaring van gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de 
Europese interne markt, moet de 
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behandeling van leveringen en diensten 
uit derde landen die niet onder de 
internationale verbintenissen van de Unie 
vallen, worden geharmoniseerd in de 
gehele Unie. De Commissie moet 
beoordelen of wordt goedgekeurd dat 
aanbestedende partijen voor contracten 
met een geraamde waarde van gelijk aan 
of hoger dan 5 000 000 euro, worden 
uitgesloten van de procedures voor de 
gunning van contracten voor leveringen 
en diensten die niet vallen onder de 
internationale verplichtingen waarvan de 
Europese Unie partij is.

Or. en

Amendement 155
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Ter wille van de transparantie zijn 
aanbestedende diensten die voornemens 
zijn gebruik te maken van hun 
bevoegdheid om van procedures voor de 
gunning van overheidsopdrachten 
inschrijvingen uit te sluiten die leveringen 
en diensten bevatten van buiten de 
Europese Unie, waarbij de waarde van de 
niet onder internationale verbintenissen 
vallende leveringen of diensten meer dan 
50% vormt van de totale waarde van deze 
leveringen of diensten, verplicht de 
ondernemers daarvan op de hoogte te 
brengen in de aankondiging van de 
opdracht in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. De Commissie dient de 
beoogde uitsluiting goed te keuren indien 
de internationale overeenkomst inzake 
markttoegang op het gebied van 
overheidsopdrachten tussen de Unie en 
het land waarvan de leveringen en/of 
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diensten afkomstig zijn, voor leveringen 
en/of diensten waarvoor de uitsluiting 
wordt voorgesteld, een uitdrukkelijk 
voorbehoud voor markttoegang bevat, 
zoals bepaald door de Unie. Wanneer een 
dergelijke overeenkomst niet bestaat, moet 
de Commissie de uitsluiting goedkeuren 
in het geval dat het derde land op het 
gebied van overheidsopdrachten 
restrictieve maatregelen hanteert 
waardoor er voor leveringen, diensten en 
ondernemers een gebrek is aan wezenlijke 
wederkerigheid in openstelling van de 
markt tussen de EU en het betrokken 
land.

Or. en

Amendement 156
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Uit de resultaten van de evaluatie is 
gebleken dat de uitsluiting van een aantal 
diensten van de volle toepassing van deze 
richtlijn moet worden herzien. Bijgevolg 
wordt de volle toepassing van de richtlijn 
uitgebreid tot een aantal diensten (zoals 
hotel- en juridische diensten, die beide 
een hoog percentage van 
grensoverschrijdende handel te zien 
hebben gegeven).

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze verklaring houdt geen rekening met het standpunt van het Parlement in zijn antwoord op 
het Groenboek van de Commissie.
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Amendement 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Uit de resultaten van de evaluatie is 
gebleken dat de uitsluiting van een aantal 
diensten van de volle toepassing van deze 
richtlijn moet worden herzien. Bijgevolg 
wordt de volle toepassing van de richtlijn 
uitgebreid tot een aantal diensten (zoals 
hotel- en juridische diensten, die beide 
een hoog percentage van 
grensoverschrijdende handel te zien 
hebben gegeven).

Schrappen

Or. en

Amendement 158
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Uit de resultaten van de evaluatie is 
gebleken dat de uitsluiting van een aantal 
diensten van de volle toepassing van deze 
richtlijn moet worden herzien. Bijgevolg 
wordt de volle toepassing van de richtlijn 
uitgebreid tot een aantal diensten (zoals 
hotel- en juridische diensten, die beide 
een hoog percentage van 
grensoverschrijdende handel te zien 
hebben gegeven).

Schrappen

Or. en

Amendement 159
Frank Engel, Andreas Schwab
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie.
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Daarom moet een specifieke 
regeling worden ingevoerd voor 
opdrachten voor deze diensten, met een 
hogere drempel van 1 000 000 euro.
Opdrachten voor diensten aan personen 
die deze drempel overschrijden, moeten 
over heel de Unie transparant verlopen.
Wegens het belang van de culturele 
context en het gevoelige karakter van deze 
diensten moeten de lidstaten een grote 
vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. Opdrachten 
voor diensten aan personen die deze 
drempel overschrijden, moeten over heel 
de Unie transparant verlopen. Wegens het 
belang van de culturele context en het 
gevoelige karakter van deze diensten 
moeten de lidstaten een grote vrijheid 
krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en 
er wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 

Schrappen
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kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie26. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan 
de vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

Or. en

Amendement 160
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie.
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Daarom moet een specifieke 
regeling worden ingevoerd voor 
opdrachten voor deze diensten, met een 
hogere drempel van 1 000 000 euro.
Opdrachten voor diensten aan personen die
deze drempel overschrijden, moeten over 
heel de Unie transparant verlopen. Wegens 

(17) Sommige categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie.
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Daarom moet een specifieke 
regeling worden ingevoerd voor 
opdrachten voor deze diensten, met een 
hogere drempel van 1 000 000 euro.
Opdrachten voor diensten aan personen die 
deze drempel overschrijden, moeten over 
heel de Unie transparant verlopen. Wegens 
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het belang van de culturele context en het 
gevoelige karakter van deze diensten 
moeten de lidstaten een grote vrijheid 
krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie26. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

het belang van de culturele context en het 
gevoelige karakter van deze diensten 
moeten de lidstaten een grote vrijheid 
krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie26. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, of door aan 
ondernemers allerlei soorten wettelijke 
rechten voor de levering van die diensten 
te verlenen, op voorwaarde dat dit systeem 
met voldoende publiciteit gepaard gaat en 
aan het transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

Or. en

Amendement 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie.
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Daarom moet een specifieke 
regeling worden ingevoerd voor 
opdrachten voor deze diensten, met een 
hogere drempel van 1 000 000 euro. Wat 
met name aanbestedingen in deze 
sectoren betreft, zullen aanbieders uit 
andere lidstaten, tenzij concrete 
aanwijzingen van het tegendeel bestaan, 
zoals financiering van 
grensoverschrijdende projecten door de 
Unie, over het algemeen weinig 
belangstelling hebben voor diensten aan 
personen met een waarde onder deze 
drempel. Opdrachten voor diensten aan 
personen die deze drempel overschrijden, 
moeten over heel de Unie transparant 
verlopen. Wegens het belang van de 
culturele context en het gevoelige karakter 
van deze diensten moeten de lidstaten een 
grote vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie. Lidstaten en/of 

(17) Uit de evaluatie van het effect en de 
doeltreffendheid van het EU-recht inzake 
overheidsopdrachten is gebleken dat de 
uitsluiting van een aantal diensten van de 
volwaardige toepassing van deze richtlijn 
moet worden herzien. Sommige
categorieën van diensten hebben vanwege 
hun aard nog steeds een beperkte 
grensoverschrijdende dimensie. Het gaat
dan bijvoorbeeld om diensten aan personen 
zoals sociale diensten, gezondheidszorg en 
onderwijs. Deze diensten worden verstrekt 
binnen een bijzondere context die sterk 
varieert naargelang van de lidstaten, 
hetgeen te wijten is aan verschillende 
culturele tradities. Daarom moet een 
specifieke regeling worden ingevoerd voor 
openbare opdrachten voor deze diensten, 
met een hogere drempel van 1 000 000 
euro. Aanbieders uit andere lidstaten 
zullen, tenzij concrete aanwijzingen van 
het tegendeel bestaan, zoals financiering 
van grensoverschrijdende projecten door 
de Unie, over het algemeen weinig 
belangstelling hebben voor diensten aan 
personen met een waarde onder deze 
drempel. Opdrachten voor diensten aan 
personen die deze drempel overschrijden, 
moeten over heel de Unie transparant 
verlopen. Wegens het belang van de 
culturele context en het gevoelige karakter 
van deze diensten moeten de lidstaten een 
grote vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
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aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de algehele benadering van vereenvoudiging van de richtlijnen zou het niet 
passend zijn om op dit moment andere categorieën diensten te onderwerpen aan de volwaardige 
toepassing van de richtlijnen. Deze diensten dienen echter te worden onderworpen aan 
specifieke voorwaarden voor maatschappelijke en overige specifieke diensten, en de resultaten 
van deze voorwaarden moeten (door de Commissie) worden geëvalueerd binnen drie jaar na de 
datum waarop de richtlijn door de lidstaten ten uitvoer is gelegd.

Amendement 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten 
en is derhalve niet van toepassing op 
opdrachten die door internationale 
organisaties in eigen naam en voor eigen 
rekening worden aanbesteed. Het is echter 
noodzakelijk te verduidelijken in welke 
mate deze richtlijn moet worden toegepast 
op aanbestedingen die onder specifieke 

(18) Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten 
en is derhalve niet van toepassing op 
opdrachten die door internationale 
organisaties in eigen naam en voor eigen 
rekening worden aanbesteed. Het is echter 
noodzakelijk te verduidelijken in welke 
mate deze richtlijn moet worden toegepast 
op aanbestedingen die onder specifieke 
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internationale regels vallen. internationale regels vallen. De Europese 
instellingen dienen in het bijzonder 
rekening te houden met de wijzigingen als 
gevolg van deze richtlijn en hun eigen 
aanbestedingsregels aan te passen 
overeenkomstig deze wijzigingen.

Or. en

Motivering

Veel ondernemingen in de EU, met name kmo's, hebben hun activiteiten opgebouwd rond de 
aanbestedingen van de EU-instellingen. De wijzigingen als gevolg van deze 
moderniseringsronde dienen hun beslag te krijgen in het Financieel Reglement, ten einde te 
zorgen voor een gelijk speelveld.

Amendement 163
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er is een groot gebrek aan 
rechtszekerheid over de vraag in hoeverre 
de aanbestedingsregels moeten worden 
toegepast op de samenwerking tussen 
overheidsdiensten. De desbetreffende 
rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie wordt door de lidstaten en zelfs 
door de aanbestedende diensten op 
uiteenlopende wijze geïnterpreteerd.
Aangezien deze rechtspraak gelijkelijk 
moet worden toegepast op 
overheidsdiensten die werkzaam zijn in de 
onder deze richtlijn vallende sectoren, 
moet ervoor worden gezorgd dat dezelfde 
regels van toepassing zijn op deze richtlijn 
en op Richtlijn […/…/EU][inzake 
aanbestedingen].

De desbetreffende rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie inzake de 
samenwerking tussen overheidsinstanties 
wordt door de lidstaten en zelfs door de 
aanbestedende diensten op uiteenlopende 
wijze geïnterpreteerd. Aangezien deze 
rechtspraak gelijkelijk moet worden 
toegepast op overheidsdiensten die 
werkzaam zijn in de onder deze richtlijn 
vallende sectoren, moet ervoor worden 
gezorgd dat dezelfde regels van toepassing 
zijn op deze richtlijn en op Richtlijn 
[…/…/EU][inzake aanbestedingen].
Opdrachten die worden gegund aan 
gecontroleerde entiteiten of 
samenwerking voor de gezamenlijke 
uitvoering van de taken van algemeen 
belang van de deelnemende 
aanbestedende diensten vallen niet onder 
de toepassing van de aanbestedingsregels 
indien is voldaan aan de in deze richtlijn 
neergelegde voorwaarden.
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Or. en

Motivering

Publiek-private samenwerking valt – onder bepaalde omstandigheden – niet onder de 
aanbestedingsvoorwaarden zoals het EHJ duidelijk een aantal maal heeft verklaard.

Amendement 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er is een groot gebrek aan 
rechtszekerheid over de vraag in hoeverre 
de aanbestedingsregels moeten worden 
toegepast op de samenwerking tussen 
overheidsdiensten. De desbetreffende 
rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie wordt door de lidstaten en zelfs 
door de aanbestedende diensten op 
uiteenlopende wijze geïnterpreteerd.
Aangezien deze rechtspraak gelijkelijk 
moet worden toegepast op 
overheidsdiensten die werkzaam zijn in de 
onder deze richtlijn vallende sectoren, 
moet ervoor worden gezorgd dat dezelfde 
regels van toepassing zijn op deze richtlijn 
en op Richtlijn […/…/EU][inzake 
aanbestedingen].

(19) Er is een groot gebrek aan 
rechtszekerheid over de vraag in hoeverre 
de aanbestedingsregels moeten worden 
toegepast op de samenwerking tussen 
overheidsdiensten. De desbetreffende 
rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie wordt door de lidstaten en zelfs 
door de aanbestedende diensten op 
uiteenlopende wijze geïnterpreteerd.
Aangezien deze rechtspraak gelijkelijk 
moet worden toegepast op 
overheidsdiensten die werkzaam zijn in de 
onder deze richtlijn vallende sectoren, 
moet ervoor worden gezorgd dat dezelfde 
regels van toepassing zijn op deze richtlijn 
en op Richtlijn […/…/EU][inzake 
aanbestedingen]. Het is daarom 
noodzakelijk te verduidelijken in welke 
gevallen de aanbestedingsregels niet van 
toepassing zijn op overeenkomsten tussen 
aanbestedende diensten. Bij deze 
verduidelijking moeten de beginselen die 
zijn neergelegd in de toepasselijke 
jurisprudentie van het Hof van Justitie, 
als leidraad fungeren. De toepassing van 
aanbestedingsregels mag echter niet ten 
koste gaan van de vrijheid van 
overheidsdiensten om te beslissen hoe zij 
de vervulling van hun taken van 
algemeen belang willen organiseren. Deze 
richtlijn doet geen afbreuk aan het recht 
van overheidsinstanties op alle niveaus 
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om te beslissen of, hoe en in welke mate 
zij taken van openbaar belang zelf wensen 
uit te voeren. Opdrachten die worden 
gegund aan gecontroleerde entiteiten of 
sociale ondernemingen, zoals omschreven 
in de mededeling van de Commissie van 
25 oktober 2011 getiteld "Initiatief voor 
sociaal ondernemerschap", of 
samenwerking voor de gezamenlijke 
uitvoering van de taken van algemeen 
belang van de deelnemende 
aanbestedende diensten moeten daarom 
worden vrijgesteld van de toepassing van 
de aanbestedingsregels indien is voldaan 
aan de in deze richtlijn neergelegde 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Deze richtlijn verzekert de 
toepassing van Richtlijn 2001/23/EG 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende het 
behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen, met als doel naleving van de 
regels voor gelijke concurrentie en de 
bescherming van werknemers in de 
context van de overdracht van een 
onderneming te waarborgen.

Or. en
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Amendement 166
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Sommige opdrachten voor diensten, 
leveringen en werken, gegund aan een 
verbonden onderneming waarvan de 
voornaamste activiteit erin bestaat deze 
werken, leveringen of diensten te 
verrichten voor de groep waarvan zij deel 
uitmaakt, moeten worden uitgesloten in 
plaats van op de markt te worden 
aanbesteed. Ook bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen of diensten die door 
een aanbestedende dienst wordt gegund 
aan een gemeenschappelijke onderneming 
welke uit verschillende aanbestedende 
diensten bestaat, en waar deze dienst zelf 
deel van uitmaakt, dienen van deze richtlijn 
te worden uitgesloten voor de uitoefening 
van onder deze richtlijn vallende 
activiteiten. Er dient evenwel te worden 
voorkomen dat deze uitsluiting leidt tot 
verstoringen van de mededinging ten 
gunste van ondernemingen of 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
verbonden zijn met de aanbestedende 
diensten; er dient te worden voorzien in 
een adequate reeks regels, met name 
betreffende de grenzen tot welke de
ondernemingen een deel van hun omzet op 
de markt mogen halen en waarboven zij de 
mogelijkheid verliezen om opdrachten 
zonder oproep tot mededinging te gunnen, 
de samenstelling van de 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
stabiliteit van de betrekkingen tussen deze 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
aanbestedende diensten waaruit zij bestaan.

(20) Sommige opdrachten voor diensten, 
leveringen en werken, gegund aan een 
verbonden onderneming waarvan de 
voornaamste activiteit erin bestaat deze 
werken, leveringen of diensten te 
verrichten voor de groep waarvan zij deel 
uitmaakt, moeten worden uitgesloten in 
plaats van op de markt te worden 
aanbesteed. Ook bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen of diensten die door 
een aanbestedende dienst wordt gegund 
aan een gemeenschappelijke onderneming 
welke uit verschillende aanbestedende 
diensten bestaat, en waar deze dienst zelf 
deel van uitmaakt, dienen van deze richtlijn 
te worden uitgesloten voor de uitoefening 
van onder deze richtlijn vallende 
activiteiten. Er dient evenwel te worden 
voorkomen dat deze uitsluiting leidt tot 
verstoringen van de mededinging ten 
gunste van ondernemingen of 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
verbonden zijn met de aanbestedende 
diensten; er dient te worden voorzien in 
een adequate reeks regels, met name 
betreffende de restricties voor
ondernemingen om hun omzet op de markt 
te halen en zonder welke zij de 
mogelijkheid verliezen om opdrachten 
zonder oproep tot mededinging te gunnen, 
de samenstelling van de 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
stabiliteit van de betrekkingen tussen deze 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
aanbestedende diensten waaruit zij bestaan.

Or. en
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Amendement 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op opdrachten 
betreffende in de artikelen 5 tot en met 11 
bedoelde activiteiten noch op prijsvragen 
die worden georganiseerd met het oog op 
de uitoefening van een dergelijke activiteit, 
indien de activiteit in de lidstaat waar deze 
plaatsvindt, rechtstreeks blootstaat aan 
mededinging op markten waarvoor de 
toegang niet beperkt is. Het verdient 
derhalve aanbeveling de procedure te 
handhaven voor alle onder deze richtlijn 
vallende sectoren, zodat rekening kan 
worden gehouden met de gevolgen van een 
bestaande of een toekomstige openstelling 
van de markt voor mededinging. Een 
dergelijke procedure moet de betrokken 
diensten rechtszekerheid verschaffen en 
moet leiden tot een passend 
besluitvormingsproces dat ervoor zorgt dat 
het recht van de Unie op dit gebied binnen 
korte termijnen eenvormig wordt 
toegepast.

(22) Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op opdrachten 
betreffende in de artikelen 5 tot en met 11 
bedoelde activiteiten noch op prijsvragen 
die worden georganiseerd met het oog op 
de uitoefening van een dergelijke activiteit, 
indien de activiteit in de lidstaat waar deze 
plaatsvindt, geheel of gedeeltelijk en ook 
in relatie tot enkele sectoren of segmenten 
daarvan, rechtstreeks blootstaat aan 
mededinging op markten waarvoor de 
toegang niet beperkt is. Het verdient 
derhalve aanbeveling de procedure te 
handhaven voor alle onder deze richtlijn 
vallende sectoren, zodat rekening kan 
worden gehouden met de gevolgen van een 
bestaande of een toekomstige openstelling 
van de markt voor mededinging. Een 
dergelijke procedure moet de betrokken 
diensten rechtszekerheid verschaffen en 
moet leiden tot een passend 
besluitvormingsproces dat ervoor zorgt dat 
het recht van de Unie op dit gebied binnen 
korte termijnen eenvormig wordt 
toegepast.

Or. en

Amendement 168
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op opdrachten 

(22) Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op opdrachten 
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betreffende in de artikelen 5 tot en met 11 
bedoelde activiteiten noch op prijsvragen 
die worden georganiseerd met het oog op 
de uitoefening van een dergelijke activiteit, 
indien de activiteit in de lidstaat waar deze 
plaatsvindt, rechtstreeks blootstaat aan 
mededinging op markten waarvoor de 
toegang niet beperkt is. Het verdient 
derhalve aanbeveling de procedure te 
handhaven voor alle onder deze richtlijn 
vallende sectoren, zodat rekening kan 
worden gehouden met de gevolgen van een 
bestaande of een toekomstige openstelling 
van de markt voor mededinging. Een 
dergelijke procedure moet de betrokken 
diensten rechtszekerheid verschaffen en 
moet leiden tot een passend 
besluitvormingsproces dat ervoor zorgt dat 
het recht van de Unie op dit gebied binnen 
korte termijnen eenvormig wordt 
toegepast.

betreffende in de artikelen 5 tot en met 11 
bedoelde activiteiten noch op prijsvragen 
die worden georganiseerd met het oog op 
de uitoefening van een dergelijke activiteit, 
indien de activiteit in de lidstaat waar deze 
plaatsvindt, geheel of gedeeltelijk, of wat 
betreft een enkele sector of een enkel 
segment, rechtstreeks blootstaat aan 
mededinging op markten waartoe de 
toegang niet beperkt is. Het verdient 
derhalve aanbeveling de procedure te 
handhaven voor alle onder deze richtlijn 
vallende sectoren, zodat rekening kan 
worden gehouden met de gevolgen van een 
bestaande of toekomstige openstelling van 
de markt voor mededinging. Een dergelijke 
procedure moet de betrokken diensten 
rechtszekerheid verschaffen en moet leiden 
tot een passend besluitvormingsproces dat 
ervoor zorgt dat het recht van de Unie op 
dit gebied op korte termijn eenvormig 
wordt toegepast.

Or. it

Amendement 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Rechtstreekse blootstelling aan 
mededinging moet worden beoordeeld aan 
de hand van objectieve criteria waarbij 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van de betrokken sector.
Deze beoordeling ondervindt echter 
beperkingen door de toepasselijke korte 
termijnen en door het feit dat moet worden 
uitgegaan van de informatie waarover de 
Commissie beschikt – ofwel reeds 
beschikbare bronnen ofwel informatie die 
in het kader van de toepassing van artikel 
28 is verkregen – die niet kan worden 

(23) Rechtstreekse blootstelling aan 
mededinging moet worden beoordeeld aan 
de hand van objectieve criteria waarbij 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van de betrokken sector of 
een deel daarvan. Deze beoordeling 
ondervindt echter beperkingen door de 
toepasselijke korte termijnen en door het 
feit dat moet worden uitgegaan van de 
informatie waarover de Commissie 
beschikt – ofwel reeds beschikbare 
bronnen ofwel informatie die in het kader 
van de toepassing van artikel 28 is 
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aangevuld door middel van meer 
tijdrovende methoden, zoals met name 
openbare onderzoeken door de betrokken 
ondernemers. De beoordeling van 
rechtstreekse blootstelling aan 
mededinging die in het kader van deze 
richtlijn kan plaatsvinden, doet bijgevolg 
niet af aan de volwaardige toepassing van 
het mededingingsrecht.

verkregen – die niet kan worden aangevuld 
door middel van meer tijdrovende 
methoden, zoals met name openbare 
onderzoeken door de betrokken 
ondernemers. De beoordeling van 
rechtstreekse blootstelling aan 
mededinging die in het kader van deze 
richtlijn kan plaatsvinden, doet bijgevolg 
niet af aan de volwaardige toepassing van 
het mededingingsrecht.

Or. en

Amendement 170
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Rechtstreekse blootstelling aan 
mededinging moet worden beoordeeld aan 
de hand van objectieve criteria waarbij 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van de betrokken sector.
Deze beoordeling ondervindt echter 
beperkingen door de toepasselijke korte 
termijnen en door het feit dat moet worden 
uitgegaan van de informatie waarover de 
Commissie beschikt – ofwel reeds 
beschikbare bronnen ofwel informatie die 
in het kader van de toepassing van artikel 
28 is verkregen – die niet kan worden 
aangevuld door middel van meer 
tijdrovende methoden, zoals met name 
openbare onderzoeken door de betrokken 
ondernemers. De beoordeling van 
rechtstreekse blootstelling aan 
mededinging die in het kader van deze 
richtlijn kan plaatsvinden, doet bijgevolg 
niet af aan de volwaardige toepassing van 
het mededingingsrecht.

(23) Rechtstreekse blootstelling aan 
mededinging moet worden beoordeeld aan 
de hand van objectieve criteria waarbij 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
eigenschappen van de betrokken sector of 
een deel ervan. Deze beoordeling 
ondervindt echter beperkingen door de 
toepasselijke korte termijnen en door het 
feit dat moet worden uitgegaan van de 
informatie waarover de Commissie 
beschikt – ofwel reeds beschikbare 
bronnen ofwel informatie die in het kader 
van de toepassing van artikel 28 is 
verkregen – die niet kan worden aangevuld 
door middel van meer tijdrovende
methoden, zoals met name openbare 
onderzoeken bij de betrokken 
ondernemers. De beoordeling van 
rechtstreekse blootstelling aan 
mededinging die in het kader van deze 
richtlijn kan plaatsvinden, doet bijgevolg 
niet af aan de volwaardige toepassing van 
het mededingingsrecht.

Or. it
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Amendement 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De uitvoering en de toepassing van de 
desbetreffende wetgeving van de Unie 
waarmee een bepaalde sector of een deel 
ervan wordt opengesteld, wordt voldoende 
geacht om het vermoeden van vrije 
toegang tot de desbetreffende markt te 
rechtvaardigen. Dergelijke wetgeving dient 
te worden aangewezen in een bijlage die 
door de Commissie kan worden 
bijgewerkt. Het is raadzaam in deze bijlage 
momenteel melding te maken van Richtlijn 
2009/73/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en tot intrekking van 
Richtlijn 2003/55/EG27, Richtlijn 
2009/72/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit en tot intrekking 
van Richtlijn 2003/54/EG28 en Richtlijn 
94/22/EG.

(24) De uitvoering en de toepassing van de 
desbetreffende wetgeving van de Unie 
waarmee een bepaalde sector of een deel 
ervan wordt opengesteld, wordt voldoende 
geacht om het vermoeden van vrije 
toegang tot de desbetreffende markt te 
rechtvaardigen. Dergelijke wetgeving dient 
te worden aangewezen in een bijlage die 
door de Commissie kan worden 
bijgewerkt. Het is raadzaam in deze bijlage 
momenteel melding te maken van Richtlijn 
2009/73/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en tot intrekking van 
Richtlijn 2003/55/EG27, Richtlijn 
2009/72/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit en tot intrekking 
van Richtlijn 2003/54/EG28, Richtlijn 
94/22/EG en Richtlijn 91/440/EG 
betreffende de ontwikkeling van de 
spoorwegen in de Gemeenschap.

Or. en

Amendement 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Onderzoek en innovatie, waaronder (25) Onderzoek en innovatie, waaronder
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eco-innovatie en sociale innovatie, behoren 
tot de voornaamste drijvende krachten van 
de toekomstige groei en staan centraal in 
de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.
Aanbestedende diensten moeten 
overheidsopdrachten zo strategisch 
mogelijk aanwenden om innovatie te 
bevorderen. De aankoop van innovatieve 
goederen en diensten speelt een centrale rol 
in het verbeteren van de efficiëntie en de 
kwaliteit van overheidsdiensten en vormt 
een antwoord op grote maatschappelijke 
uitdagingen. Hiermee kan worden 
gestreefd naar de beste prijs-
/kwaliteitverhouding en naar ruimere 
economische, milieu- en maatschappelijke 
voordelen om nieuwe ideeën te doen 
rijpen, deze om te zetten in innovatieve 
producten en diensten en derhalve een 
duurzame economische groei te 
bevorderen. Deze richtlijn moet helpen 
innovatieve activiteiten in aanbestedingen 
te bevorderen en moet de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken. Daarom moet 
worden voorzien in een specifieke 
aanbestedingsprocedure waarmee
aanbestedende diensten een 
innovatiepartnerschap op lange termijn
kunnen aangaan voor de ontwikkeling en 
daaropvolgende aankoop van nieuwe 
innovatieve producten, diensten of werken, 
onder de voorwaarde dat deze geleverd 
kunnen worden tegen een overeengekomen 
kwaliteits- en kostenniveau. Het 
partnerschap dient zodanig te worden 
gestructureerd dat het de nodige "market-
pull" kan opleveren om de ontwikkeling 
van een innovatieve oplossing te 
bevorderen zonder de markt af te 
schermen.

eco-innovatie en sociale innovatie, behoren 
tot de voornaamste drijvende krachten van 
de toekomstige groei en staan centraal in 
de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Openbare 
instanties moeten overheidsopdrachten zo 
strategisch mogelijk aanwenden om 
innovatie te stimuleren. De aankoop van 
innovatieve goederen en diensten speelt 
een centrale rol in het verbeteren van de 
efficiëntie en de kwaliteit van 
overheidsdiensten en vormt een antwoord 
op grote maatschappelijke uitdagingen.
Hiermee kan worden gestreefd naar de 
beste publieke prijs-/kwaliteitverhouding 
en naar ruimere economische, milieu- en 
maatschappelijke voordelen om nieuwe 
ideeën te doen rijpen, deze om te zetten in 
innovatieve producten en diensten en een 
duurzame economische groei te 
bevorderen. Een innovatief 
aanbestedingsmodel staat in detail 
beschreven in de mededeling van de 
Commissie inzake precommerciële 
inkoop1. Dit model bevordert dat in de 
aanbesteding onderzoeks- en 
ontwikkelingsdiensten worden 
opgenomen, die niet binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Dit model, dat is ontwikkeld in het 
kader van de richtlijn, is algemeen erkend 
en is ter overweging beschikbaar voor alle 
aanbestedende diensten. Deze richtlijn 
moet echter helpen innovatieve activiteiten 
in openbare aanbestedingen te bevorderen 
en moet meer in het algemeen de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken. In het geval 
dat niet aan de behoefte aan de 
ontwikkeling van een innovatief product, 
innovatieve dienst of innovatief werk en 
de daaruit voortvloeiende inkoop van de 
resulterende output kan worden voldaan 
door reeds beschikbare oplossingen op de 
markt, moeten aanbestedende diensten 
toegang hebben tot een specifieke 
aanbestedingsprocedure met betrekking tot 
contracten die binnen het 
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toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Op basis van deze nieuwe 
procedure moeten aanbestedende diensten
een innovatiepartnerschap kunnen aangaan 
voor de ontwikkeling en daaropvolgende 
aankoop van nieuwe innovatieve 
producten, diensten of werken, onder de 
voorwaarde dat deze geleverd kunnen 
worden tegen een overeengekomen 
kwaliteits- en kostenniveau. De procedure 
moet uitgaan van de regels die gelden 
voor de mededingingsprocedure, waarbij 
onderhandelingen en contracten moeten 
worden gegund enkel op basis van wat de 
meest economisch meest voordelige 
inschrijving is, hetgeen de meest geschikte 
manier is om inschrijvingen te vergelijken 
op de mate waarin zij een innovatieve 
oplossing vormen. Of het 
innovatiepartnerschap nu een zeer groot 
of een kleiner project betreft, het moet 
zodanig worden gestructureerd dat het de 
nodige "market-pull" kan opleveren om de 
ontwikkeling van innovatieve oplossingen
te bevorderen zonder de markt af te 
schermen. De aanbestedende diensten 
mogen daarom geen misbruik maken van 
deze innovatiepartnerschappen om de 
mededinging te hinderen, te beperken of 
te vervalsen.
__________________
1 COM(2007)0799. Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Precommerciële inkoop:
aansturen van innovatie voor het waarborgen van 
duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in 
Europa.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt nader beschreven hoe de nieuwe procedure inzake 
innovatiepartnerschappen moet worden gebruikt. Dit vormt een aanvulling op het 
oorspronkelijke Commissievoorstel, met name doordat dit nieuwe hulpmiddel wordt gekoppeld 
aan de beginselen die gelden voor de mededingingsprocedure, waar zeer relevant. In het 
amendement wordt ook duidelijk gemaakt dat precommerciële inkoop, zoals gedefinieerd in een 
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mededeling van de Commissie van 2007, blijft gelden, ongeacht deze nieuwe procedure inzake 
innovatiepartnerschappen, alsmede dat precommerciële inkoop afzonderlijk is ingebouwd in een 
nieuwe vrijstelling.

Amendement 173
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Onderzoek en innovatie, waaronder 
eco-innovatie en sociale innovatie, behoren 
tot de voornaamste drijvende krachten van 
de toekomstige groei en staan centraal in 
de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.
Aanbestedende diensten moeten 
overheidsopdrachten zo strategisch 
mogelijk aanwenden om innovatie te 
bevorderen. De aankoop van innovatieve 
goederen en diensten speelt een centrale rol 
in het verbeteren van de efficiëntie en de 
kwaliteit van overheidsdiensten en vormt 
een antwoord op grote maatschappelijke 
uitdagingen. Hiermee kan worden 
gestreefd naar de beste prijs-
/kwaliteitverhouding en naar ruimere 
economische, milieu- en maatschappelijke 
voordelen om nieuwe ideeën te doen 
rijpen, deze om te zetten in innovatieve 
producten en diensten en derhalve een 
duurzame economische groei te 
bevorderen. Deze richtlijn moet helpen 
innovatieve activiteiten in aanbestedingen 
te bevorderen en moet de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken. Daarom moet 
worden voorzien in een specifieke 
aanbestedingsprocedure waarmee 
aanbestedende diensten een 
innovatiepartnerschap op lange termijn
kunnen aangaan voor de ontwikkeling en 
daaropvolgende aankoop van nieuwe 
innovatieve producten, diensten of werken, 

(25) Onderzoek en innovatie, waaronder 
eco-innovatie en sociale innovatie, behoren 
tot de voornaamste drijvende krachten van 
de toekomstige groei en staan centraal in 
de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.
Aanbestedende diensten moeten 
overheidsopdrachten zo strategisch 
mogelijk aanwenden om innovatie te 
bevorderen. De aankoop van innovatieve 
goederen en diensten speelt een centrale rol 
in het verbeteren van de efficiëntie en de 
kwaliteit van overheidsdiensten en vormt 
een antwoord op grote maatschappelijke 
uitdagingen. Hiermee kan worden 
gestreefd naar de beste prijs-
/kwaliteitverhouding en naar ruimere 
economische, milieu- en maatschappelijke 
voordelen om nieuwe ideeën te doen 
rijpen, deze om te zetten in innovatieve 
producten en diensten en derhalve een 
duurzame economische groei te 
bevorderen. Deze richtlijn moet helpen 
innovatieve activiteiten in aanbestedingen 
te bevorderen en moet de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken. Daarom moet 
worden voorzien in een specifieke 
aanbestedingsprocedure waarmee 
aanbestedende diensten nieuwe innovatieve 
producten, diensten of werken kunnen 
ontwikkelen en vervolgens aankopen, 
onder de voorwaarde dat deze geleverd 
kunnen worden tegen een overeengekomen 
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onder de voorwaarde dat deze geleverd 
kunnen worden tegen een overeengekomen 
kwaliteits- en kostenniveau. Het 
partnerschap dient zodanig te worden 
gestructureerd dat het de nodige "market-
pull" kan opleveren om de ontwikkeling 
van een innovatieve oplossing te 
bevorderen zonder de markt af te 
schermen.

kwaliteits- en kostenniveau.

Or. fr

Amendement 174
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dienen procedures van 
gunning via onderhandelingen zonder 
oproep tot mededinging alleen in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden te worden 
gebruikt. Deze uitzondering moet worden 
beperkt tot gevallen waarin volgens vaste 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie bekendmaking om redenen 
van overmacht niet mogelijk is of waarin 
het vanaf het begin duidelijk is dat 
daardoor niet meer concurrentie op gang 
zal komen, niet het minst omdat er 
objectief gezien slechts één ondernemer is 
die de opdracht kan uitvoeren. Alleen 
situaties van objectieve exclusiviteit 
kunnen het gebruik van de procedure van 
gunning via onderhandelingen zonder 
oproep tot mededinging rechtvaardigen, 
wanneer deze situatie van exclusiviteit niet 
door de aanbestedende dienst zelf is 
gecreëerd met het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure en wanneer er 
geen passende substituten beschikbaar zijn, 
hetgeen grondig moet worden onderzocht.

(26) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie mogen de procedures van 
gunning via onderhandelingen zonder 
oproep tot mededinging slechts in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden worden 
gebruikt. Deze uitzondering moet worden 
beperkt tot gevallen waarin bekendmaking 
om redenen van overmacht volgens vaste 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie niet mogelijk is of waarin 
het vanaf het begin duidelijk is dat 
daardoor niet meer concurrentie tot stand 
zal komen, niet het minst omdat er 
objectief gezien slechts één ondernemer is 
die de opdracht kan uitvoeren. Alleen 
situaties van objectieve exclusiviteit 
kunnen het gebruik van de procedure van 
gunning via onderhandelingen zonder 
oproep tot mededinging rechtvaardigen, 
wanneer deze situatie van exclusiviteit niet 
door de aanbestedende dienst zelf is 
gecreëerd met het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure en wanneer er 
geen passende substituten beschikbaar zijn, 
hetgeen grondig moet worden onderzocht.
Aanbestedende diensten die in de gevallen 
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zoals vastgesteld in deze richtlijn gebruik 
maken van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande aankondiging, 
moeten hun keuze toelichten in een 
verslag aan de toezichthoudende instantie, 
die onder meer de taak zou moeten 
hebben om deze verslagen te analyseren 
en te beoordelen.

Or. it

Amendement 175
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen de 
bekendmaking van opdrachten in 
aanzienlijke mate vereenvoudigen en de 
efficiëntie en transparantie van 
aanbestedingsprocedures verbeteren. Dit 
zou de standaardvorm moeten worden voor 
mededeling en uitwisseling van informatie 
in aanbestedingsprocedures. Door het 
gebruik van elektronische middelen wordt 
ook tijd bespaard. Bijgevolg dienen bij 
gebruik van elektronische middelen de 
minimumtermijnen te worden verkort, op 
voorwaarde echter dat deze verenigbaar 
zijn met de specifieke 
verzendingsmethoden die in de Unie 
worden toegepast. Bovendien kunnen 
elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen met passende 
functionaliteiten de aanbestedende diensten 
helpen fouten die zich tijdens de 
aanbestedingsprocedure voordoen, te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren.

(27) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen de 
bekendmaking van opdrachten in 
aanzienlijke mate vereenvoudigen en de 
efficiëntie en transparantie van de onder 
deze richtlijn vallende 
aanbestedingsprocedures verbeteren. Dit 
zou de standaardvorm moeten worden voor 
mededeling en uitwisseling van informatie 
in aanbestedingsprocedures. Door het 
gebruik van elektronische middelen wordt 
ook tijd bespaard. Bijgevolg dienen bij 
gebruik van elektronische middelen de 
minimumtermijnen te worden verkort, op 
voorwaarde echter dat deze verenigbaar 
zijn met de specifieke 
verzendingsmethoden die in de Unie 
worden toegepast. Bovendien kunnen 
elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen met passende 
functionaliteiten de aanbestedende diensten 
helpen fouten die zich tijdens de 
aanbestedingsprocedure voordoen, te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren.

Or. fr



AM\911613NL.doc 37/205 PE492.861v02-00

NL

Motivering

Elektronische middelen voor de bekendmaking van opdrachten worden uitsluitend gebruikt voor 
de onder deze richtlijn vallende aanbestedingsprocedures, en dus niet voor 
aanbestedingsprocedures die onder de in deze richtlijn vastgestelde maximumwaarden liggen, 
die vallen onder de geldende nationale wetgeving.

Amendement 176
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Op de aanbestedingsmarkten van de 
Unie ontstaat een sterke trend waarbij 
aanbestedende diensten hun vraag 
bundelen om schaalvoordelen te verkrijgen 
met lagere prijzen en transactiekosten, en 
om het beheer van aanbestedingen te 
verbeteren en te professionaliseren. Dit kan 
worden bereikt door het bundelen van 
aankopen met betrekking tot het aantal 
deelnemende aanbestedende diensten of 
het volume en de waarde ervan in de tijd.
Het samenvoegen en centraliseren van 
aankopen moet echter nauwlettend worden 
gevolgd om buitensporige concentratie van 
kopersmacht en collusie te voorkomen en 
om de transparantie en concurrentie 
alsmede de kansen voor markttoegang voor 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
vrijwaren.

(28) Op de aanbestedingsmarkten van de 
Unie ontstaat een sterke trend waarbij 
aanbestedende diensten hun vraag 
bundelen om schaalvoordelen te verkrijgen 
met lagere prijzen en transactiekosten, en 
om het beheer van aanbestedingen te 
verbeteren en te professionaliseren. Dit kan 
worden bereikt door het bundelen van 
aankopen met betrekking tot het aantal 
deelnemende aanbestedende diensten of 
het volume en de waarde ervan in de tijd.
Het samenvoegen en centraliseren van 
aankopen moet echter nauwlettend worden 
gevolgd om buitensporige concentratie van 
kopersmacht en collusie te voorkomen en 
om de transparantie en concurrentie 
alsmede de kansen voor markttoegang voor 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
vrijwaren. De Commissie dient sturing te 
geven aan de lidstaten en de 
aanbestedende diensten ten aanzien van 
het vereiste toezicht op de gezamenlijke en 
gecentraliseerde inkopen, teneinde 
buitensporige concentratie van 
kopersmacht en collusie te voorkomen.
Deze sturing moet worden geboden aan de 
hand van uitvoeringshandelingen.

Or. en
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Amendement 177
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Raamovereenkomsten kunnen in 
Europa een efficiënte 
aanbestedingstechniek zijn; het is echter 
noodzakelijk de concurrentie te versterken 
door een verbetering van de transparantie 
van en de toegang tot aanbestedingen door 
middel van raamovereenkomsten. Daarom 
dienen de bepalingen die op deze 
overeenkomsten van toepassing zijn, te 
worden herzien, met name door te 
voorzien in minigunningsprocedures voor 
specifieke opdrachten die op de 
overeenkomst zijn gebaseerd, en door de 
looptijd van de raamovereenkomsten te 
beperken.

(29) Raamovereenkomsten kunnen in 
Europa een efficiënte 
aanbestedingstechniek zijn; het is echter 
noodzakelijk de concurrentie te versterken 
door een verbetering van de transparantie 
van en de toegang tot aanbestedingen door 
middel van raamovereenkomsten.

Or. en

Amendement 178
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Het dynamisch aankoopsysteem 
en het instrument van de elektronische 
veiling kunnen worden gebruikt voor de 
inkoop van goederen die algemeen op de 
markt beschikbaar zijn en die een min of 
meer standaardkwaliteit hebben. Deze 
instrumenten kunnen niet worden 
gebruikt voor de aankoop van complexe 
of niet-gestandaardiseerde goederen en 
-diensten.

Or. en



AM\911613NL.doc 39/205 PE492.861v02-00

NL

Amendement 179
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Gecentraliseerde aankooptechnieken 
worden in de meeste lidstaten steeds vaker 
gebruikt. Aankoopcentrales zijn belast met 
het verrichten van aankopen of het gunnen 
van overheidsopdrachten/het sluiten van 
raamovereenkomsten voor andere 
aanbestedende diensten of entiteiten. Door 
de omvang van de aankopen maken deze 
technieken het mogelijk de concurrentie te 
verbreden en overheidsbestellingen 
professioneler te laten verlopen. Daarom 
moet de Unie voorzien in een definitie van 
aankoopcentrales die in dienst staan van 
aanbestedende diensten, zonder dat dit de 
voortzetting van minder 
geïnstitutionaliseerde en systematische 
vormen van gecentraliseerde aankopen in 
de weg staat of afdoet aan de gevestigde 
praktijk waarbij dienstverrichters worden 
gebruikt voor de voorbereiding en het 
beheer van aanbestedingsprocedures in 
naam en voor rekening van een 
aanbestedende dienst. Er dienen eveneens 
regels te worden vastgesteld voor de 
verdeling van de verantwoordelijkheid 
inzake de naleving van de verplichtingen 
uit hoofde van deze richtlijn, ook in het 
geval van beroepsprocedures, tussen de 
aankoopcentrale en de aanbestedende 
diensten die bestellingen plaatsen bij of via 
de aankoopcentrale. Wanneer de 
laatstgenoemde dienst uitsluitend 
verantwoordelijk is voor de afwikkeling 
van de aanbestedingsprocedures, moet hij 
ook uitsluitend en rechtstreeks instaan voor 
de wettigheid van de procedures. Wanneer 
een aanbestedende dienst bepaalde delen 
van de procedure op zich neemt, 

(32) Gecentraliseerde aankooptechnieken 
worden in de meeste lidstaten steeds vaker 
gebruikt. Aankoopcentrales zijn belast met 
het verrichten van aankopen of het gunnen 
van overheidsopdrachten/het sluiten van 
raamovereenkomsten voor andere 
aanbestedende diensten of entiteiten. Door 
de omvang van de aankopen maken deze 
technieken het mogelijk de concurrentie te 
verbreden en overheidsbestellingen 
professioneler te laten verlopen, al moet er 
wel specifieke aandacht worden besteed 
aan de toegankelijkheid van dergelijke 
procedures voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Daarom moet de Unie 
voorzien in een definitie van 
aankoopcentrales die in dienst staan van 
aanbestedende diensten, zonder dat dit de 
voortzetting van minder 
geïnstitutionaliseerde en systematische 
vormen van gecentraliseerde aankopen in 
de weg staat of afdoet aan de gevestigde 
praktijk waarbij dienstverrichters worden 
gebruikt voor de voorbereiding en het 
beheer van aanbestedingsprocedures in 
naam en voor rekening van een 
aanbestedende dienst. Er dienen eveneens 
regels te worden vastgesteld voor de 
verdeling van de verantwoordelijkheid 
inzake de naleving van de verplichtingen 
uit hoofde van deze richtlijn, ook in het 
geval van beroepsprocedures, tussen de 
aankoopcentrale en de aanbestedende 
diensten die bestellingen plaatsen bij of via 
de aankoopcentrale. Wanneer de 
laatstgenoemde dienst uitsluitend 
verantwoordelijk is voor de afwikkeling 
van de aanbestedingsprocedures, moet hij 
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bijvoorbeeld het heropenen van de 
concurrentie volgens een 
raamovereenkomst of de gunning van 
individuele opdrachten op basis van een 
dynamisch aankoopsysteem, moet hij ook 
verantwoordelijk blijven voor de stadia 
waarin hij optreedt.

ook uitsluitend en rechtstreeks instaan voor 
de wettigheid van de procedures. Wanneer 
een aanbestedende dienst bepaalde delen 
van de procedure op zich neemt, 
bijvoorbeeld het heropenen van de 
concurrentie volgens een 
raamovereenkomst of de gunning van 
individuele opdrachten op basis van een 
dynamisch aankoopsysteem, moet hij ook 
verantwoordelijk blijven voor de stadia 
waarin hij optreedt.

Or. en

Amendement 180
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Elektronische communicatiemiddelen 
zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde 
aankooppraktijken en -instrumenten te 
ondersteunen omdat zij de mogelijkheid 
bieden gegevens te hergebruiken en 
automatisch te verwerken en zo de 
informatie- en transactiekosten zoveel 
mogelijk te beperken. In eerste instantie 
moet daarom het gebruik van deze 
elektronische communicatiemiddelen door 
aankoopcentrales verplicht worden gesteld 
terwijl ook de onderlinge toenadering van 
praktijken in de Unie moet worden 
bevorderd. Dit moet na een 
overgangsperiode van twee jaar worden 
gevolgd door een algemene verplichting tot 
gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen in alle 
aanbestedingsprocedures.

(33) Elektronische communicatiemiddelen 
zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde 
aankooppraktijken en -instrumenten te 
ondersteunen omdat zij de mogelijkheid 
bieden gegevens te hergebruiken en 
automatisch te verwerken en zo de 
informatie- en transactiekosten zoveel 
mogelijk te beperken. In eerste instantie 
moet daarom het gebruik van deze 
elektronische communicatiemiddelen door 
aankoopcentrales verplicht worden gesteld 
terwijl ook de onderlinge toenadering van 
praktijken in de Unie moet worden 
bevorderd. Dit moet na een 
overgangsperiode worden gevolgd door 
een algemene verplichting tot gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen in 
alle aanbestedingsprocedures.

Or. en
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Motivering

Dit tijdsbestek is te kort.

Amendement 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Elektronische communicatiemiddelen 
zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde 
aankooppraktijken en -instrumenten te 
ondersteunen omdat zij de mogelijkheid 
bieden gegevens te hergebruiken en 
automatisch te verwerken en zo de 
informatie- en transactiekosten zoveel 
mogelijk te beperken. In eerste instantie
moet daarom het gebruik van deze 
elektronische communicatiemiddelen door 
aankoopcentrales verplicht worden gesteld 
terwijl ook de onderlinge toenadering van 
praktijken in de Unie moet worden 
bevorderd. Dit moet na een 
overgangsperiode van twee jaar worden 
gevolgd door een algemene verplichting 
tot gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen in alle 
aanbestedingsprocedures.

(33) Elektronische communicatiemiddelen 
zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde 
aankooppraktijken en -instrumenten te 
ondersteunen omdat zij de mogelijkheid 
bieden gegevens te hergebruiken en 
automatisch te verwerken en zo de 
informatie- en transactiekosten zoveel 
mogelijk te beperken. Het gebruik van deze 
elektronische communicatiemiddelen moet 
daarom worden aangemoedigd.

Or. en

Amendement 182
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Elektronische communicatiemiddelen 
zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde 
aankooppraktijken en -instrumenten te 

(33) Elektronische communicatiemiddelen 
zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde 
aankooppraktijken en -instrumenten te 
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ondersteunen omdat zij de mogelijkheid 
bieden gegevens te hergebruiken en 
automatisch te verwerken en zo de 
informatie- en transactiekosten zoveel 
mogelijk te beperken. In eerste instantie 
moet daarom het gebruik van deze 
elektronische communicatiemiddelen door 
aankoopcentrales verplicht worden gesteld 
terwijl ook de onderlinge toenadering van 
praktijken in de Unie moet worden 
bevorderd. Dit moet na een 
overgangsperiode van twee jaar worden 
gevolgd door een algemene verplichting tot 
gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen in alle 
aanbestedingsprocedures.

ondersteunen omdat zij de mogelijkheid 
bieden gegevens te hergebruiken en 
automatisch te verwerken en zo de 
informatie- en transactiekosten zoveel 
mogelijk te beperken. In eerste instantie 
moet daarom het gebruik van deze 
elektronische communicatiemiddelen door 
aankoopcentrales verplicht worden gesteld 
terwijl ook de onderlinge toenadering van 
praktijken in de Unie moet worden 
bevorderd. Dit moet na een 
overgangsperiode van twee jaar worden 
gevolgd door een algemene verplichting tot 
gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen in alle 
aanbestedingsprocedures. De 
tenuitvoerlegging van deze bepalingen is 
onverminderd de bestaande nationale 
middelen voor de bekendmaking van 
overheidsopdrachten die onder de in deze 
richtlijn vastgestelde maximumwaarden 
liggen, dit ter wille van de 
rechtszekerheid.

Or. fr

Motivering

De algemene verplichting om gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen in alle 
procedures voor de gunning van opdrachten mag niet onverminderd de op nationaal niveau 
bestaande bepalingen inzake de bekendmaking van opdrachten die onder de in deze richtlijn 
vastgestelde maximumwaarden liggen, zijn.

Amendement 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Gezamenlijke aanbestedingen door 
aanbestedende diensten uit verschillende 
lidstaten leveren thans specifieke 
wettelijke problemen op, in het bijzonder 
door conflicten tussen nationale wetten.

Schrappen



AM\911613NL.doc 43/205 PE492.861v02-00

NL

Ondanks het feit dat Richtlijn 
2004/117/EG grensoverschrijdende 
gezamenlijke overheidsopdrachten 
impliciet heeft toegestaan, zijn er in de 
praktijk een aantal nationale 
rechtsstelsels die op expliciete of 
impliciete wijze deze grensoverschrijdende 
vorm van gunning op wettelijk vlak 
onzeker of onmogelijk hebben gemaakt.
Aanbestedende diensten uit verschillende 
lidstaten kunnen belangstelling hebben in 
samenwerking en gemeenschappelijke 
gunning van opdrachten om aldus 
maximaal profijt te halen uit het 
potentieel van de interne markt met 
betrekking tot schaalvoordelen en deling 
van risico's en voordelen, niet het minst 
voor innovatieve projecten die een groter 
risico inhouden dan het risico dat 
redelijkerwijs door één aanbestedende 
dienst alleen kan worden gedragen. Voor 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
aanbestedingen dienen derhalve nieuwe 
regels ter aanwijzing van het toepasselijke 
recht te worden opgesteld om de 
samenwerking tussen aanbestedende 
diensten in de interne markt te 
bevorderen. Daarnaast kunnen 
aanbestedende diensten uit verschillende 
lidstaten gezamenlijke rechtspersonen 
naar nationaal of Unierecht oprichten.
Voor dergelijke vormen van gezamenlijke 
aanbesteding moeten specifieke regels 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 184
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De technische specificaties die door (35) De technische specificaties die door 
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de aanbestedende diensten worden 
opgesteld, moeten ervoor zorgen dat 
overheidsopdrachten voor mededinging 
voor mededinging worden opengesteld.
Daarom moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen waarin de 
diversiteit van technische oplossingen tot 
uiting komt, zodat er een voldoende hoog 
niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg 
moeten de technische specificaties op 
zodanige wijze worden opgesteld dat een 
kunstmatige beperking van de concurrentie 
wordt vermeden door het invoeren van 
voorschriften die een specifieke 
ondernemer bevoordelen, wanneer deze 
voorschriften geënt zijn op de 
basiskenmerken van leveringen, diensten 
of werken zoals deze gewoonlijk door de 
betrokken ondernemer worden 
aangeboden. Door de technische 
specificaties op te stellen in termen van 
functionele prestaties en eisen kan in het 
algemeen aan deze doelstelling worden 
voldaan en wordt innovatie in de hand 
gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese 
norm, of bij gebreke daarvan naar een 
nationale norm, moeten inschrijvingen op 
basis van andere gelijkwaardige 
oplossingen die voldoen aan de 
voorschriften van de aanbestedende 
diensten en die qua veiligheid 
gelijkwaardig zijn, door de aanbestedende 
diensten in overweging worden genomen.
Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, 
kunnen inschrijvers verplicht worden 
bewijsmiddelen aan te voeren die door 
derden gecontroleerd zijn; andere passende 
bewijsmiddelen, zoals een technisch 
dossier van de fabrikant, kunnen echter ook 
worden aanvaard wanneer de betrokken 
ondernemer geen toegang heeft tot deze 
certificaten of testverslagen, of deze niet 
binnen de geldende termijnen kan 
verkrijgen.

de aanbestedende diensten worden 
opgesteld, moeten ervoor zorgen dat 
overheidsopdrachten voor mededinging 
voor mededinging worden opengesteld.
Daarom moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen waarin de 
diversiteit van technische oplossingen tot 
uiting komt, zodat er een voldoende hoog 
niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg 
moeten de technische specificaties op 
zodanige wijze worden opgesteld dat een 
kunstmatige beperking van de concurrentie 
wordt vermeden door het invoeren van 
voorschriften die een specifieke 
ondernemer bevoordelen, wanneer deze 
voorschriften geënt zijn op de 
basiskenmerken van leveringen, diensten 
of werken zoals deze gewoonlijk door de 
betrokken ondernemer worden 
aangeboden. Door de technische 
specificaties op te stellen in termen van 
functionele prestaties en eisen kan in het 
algemeen aan deze doelstelling worden 
voldaan en wordt innovatie in de hand 
gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese 
norm, of bij gebreke daarvan naar een 
nationale norm, zouden inschrijvingen op 
basis van andere gelijkwaardige 
oplossingen die voldoen aan de 
voorschriften van de aanbestedende 
diensten en die qua veiligheid 
gelijkwaardig zijn, door de aanbestedende 
diensten in overweging moeten worden 
genomen. Om de gelijkwaardigheid aan te 
tonen, kunnen inschrijvers verplicht
worden bewijsmiddelen aan te voeren die 
door derden gecontroleerd zijn; andere 
passende bewijsmiddelen, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, kunnen 
echter ook worden aanvaard wanneer de 
betrokken ondernemer geen toegang heeft 
tot deze certificaten of testverslagen, of 
deze niet binnen de geldende termijnen kan 
verkrijgen. Ten einde de inschrijvers die 
tijd en geld investeren in certificaten en 
testrapporten niet te discrimineren, dienen 
de kosten voor het aantonen van 
gelijkwaardigheid voor rekening te komen 
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van de inschrijver die gelijkwaardigheid 
claimt.

Or. en

Amendement 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De technische specificaties die door 
de aanbestedende diensten worden 
opgesteld, moeten ervoor zorgen dat 
overheidsopdrachten voor mededinging 
voor mededinging worden opengesteld.
Daarom moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen waarin de 
diversiteit van technische oplossingen tot 
uiting komt, zodat er een voldoende hoog 
niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg 
moeten de technische specificaties op 
zodanige wijze worden opgesteld dat een 
kunstmatige beperking van de concurrentie 
wordt vermeden door het invoeren van 
voorschriften die een specifieke 
ondernemer bevoordelen, wanneer deze 
voorschriften geënt zijn op de 
basiskenmerken van leveringen, diensten 
of werken zoals deze gewoonlijk door de 
betrokken ondernemer worden 
aangeboden. Door de technische 
specificaties op te stellen in termen van 
functionele prestaties en eisen kan in het 
algemeen aan deze doelstelling worden 
voldaan en wordt innovatie in de hand 
gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese 
norm, of bij gebreke daarvan naar een 
nationale norm, moeten inschrijvingen op 
basis van andere gelijkwaardige 
oplossingen die voldoen aan de 
voorschriften van de aanbestedende 
diensten en die qua veiligheid 
gelijkwaardig zijn, door de aanbestedende 

(35) De technische specificaties die door 
de openbare aanbestedende diensten 
worden opgesteld, moeten ervoor zorgen 
dat overheidsopdrachten voor mededinging 
voor mededinging worden opengesteld.
Daarom dient het mogelijk te zijn 
inschrijvingen in te dienen waarin de 
diversiteit van technische oplossingen, 
normen en marktspecificaties tot uiting 
komt, zodat er een voldoende hoog niveau 
van concurrentie ontstaat. Bijgevolg 
moeten de technische specificaties op 
zodanige wijze worden opgesteld dat een 
kunstmatige beperking van de concurrentie 
wordt vermeden door het invoeren van 
voorschriften die een specifieke 
ondernemer bevoordelen, wanneer deze 
voorschriften geënt zijn op de 
basiskenmerken van leveringen, diensten 
of werken zoals deze gewoonlijk door de 
betrokken ondernemer worden 
aangeboden, of dat ondernemers op basis 
van een bedrijfs- of financieel model, 
onder meer met betrekking tot normen of 
specificaties die in een bepaalde oplossing 
of dienst zijn geïmplementeerd, worden 
benadeeld. Door de technische 
specificaties op te stellen in termen van 
functionele prestaties en eisen kan in het 
algemeen aan deze doelstelling worden 
voldaan en wordt innovatie in de hand 
gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese 
norm, of bij gebreke daarvan naar een 
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diensten in overweging worden genomen.
Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, 
kunnen inschrijvers verplicht worden 
bewijsmiddelen aan te voeren die door 
derden gecontroleerd zijn; andere passende 
bewijsmiddelen, zoals een technisch 
dossier van de fabrikant, kunnen echter ook 
worden aanvaard wanneer de betrokken 
ondernemer geen toegang heeft tot deze 
certificaten of testverslagen, of deze niet 
binnen de geldende termijnen kan 
verkrijgen.

nationale norm, moeten inschrijvingen op 
basis van gelijkwaardige oplossingen door 
aanbestedende diensten op basis van 
gelijkwaardigheid in overweging worden 
genomen. Om de gelijkwaardigheid aan te 
tonen, kunnen inschrijvers verplicht 
worden bewijsmiddelen aan te voeren die 
door derden gecontroleerd zijn; andere 
passende bewijsmiddelen, zoals een 
technisch dossier van de fabrikant, kunnen 
echter ook worden aanvaard wanneer de 
betrokken ondernemer geen toegang heeft 
tot deze certificaten of testverslagen, of 
deze niet binnen de geldende termijnen kan 
verkrijgen. Aanbestedende diensten 
moeten iedere beslissing dat er geen 
sprake is van gelijkwaardigheid, kunnen 
motiveren.

Or. en

Motivering

Openbare aanbestedingen creëren voor ondernemers in geheel Europa belangrijke 
mogelijkheden op de markt. Om innovatie, werkgelegenheid en economische groei zo veel 
mogelijk te stimuleren, moeten openbare aanbestedingen op niet-discriminerende en 
technologisch neutrale wijze worden verricht. Middels een gelijk speelveld waarop ondernemers 
gelijkwaardig kunnen concurreren, ongeacht hun ontwikkeling, bedrijfsmodel of keuze van norm 
of specificatie, wordt gewaarborgd dat een zo groot mogelijk bereik aan ondernemers kan 
deelnemen aan de openbare aanbestedingen.

Amendement 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Aanbestedende diensten die werken, 
leveringen of diensten met specifieke 
milieu-, sociale of andere kenmerken 
wensen aan te kopen, moeten daarvoor 
kunnen verwijzen naar specifieke keuren, 
zoals het Europese milieukeur, (pluri-
)nationale milieukeuren of andere keuren, 

(36) Aanbestedende diensten die werken, 
leveringen of diensten met specifieke 
milieu-, sociale of andere kenmerken 
wensen aan te kopen, moeten daarvoor 
kunnen verwijzen naar specifieke keuren, 
zoals het Europese milieukeur, (pluri-
)nationale milieukeuren of andere keuren, 
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op voorwaarde dat de voorschriften voor 
de keur verband houden met het voorwerp 
van de opdracht, zoals de beschrijving van 
het product en wijze van aanbieding, 
waaronder verpakkingsvereisten. Voorts is 
het belangrijk dat deze voorschriften 
worden omschreven en vastgesteld op basis 
van objectief controleerbare criteria, met 
gebruik van een procedure waaraan 
belanghebbenden, zoals 
overheidsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, distributeurs en 
milieuorganisaties kunnen deelnemen, en 
dat de keur toegankelijk en beschikbaar is 
voor alle betrokken partijen.

op voorwaarde dat de voorschriften voor 
de keur verband houden met het voorwerp 
van de opdracht, zoals de beschrijving van 
het product en wijze van aanbieding, 
waaronder verpakkingsvereisten en het 
productieproces. Voorts is het belangrijk 
dat deze voorschriften worden omschreven 
en vastgesteld op basis van objectief 
controleerbare criteria, met gebruik van 
een procedure waaraan belanghebbenden, 
zoals overheidsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, distributeurs, vakbonden, 
maatschappelijke organisaties en 
milieuorganisaties kunnen deelnemen, en 
dat de keur toegankelijk en beschikbaar is 
voor alle betrokken partijen.

Or. en

Amendement 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Aanbestedende diensten die werken, 
leveringen of diensten met specifieke 
milieu-, sociale of andere kenmerken 
wensen aan te kopen, moeten daarvoor 
kunnen verwijzen naar specifieke keuren, 
zoals het Europese milieukeur, (pluri-
)nationale milieukeuren of andere keuren, 
op voorwaarde dat de voorschriften voor 
de keur verband houden met het voorwerp 
van de opdracht, zoals de beschrijving van 
het product en wijze van aanbieding, 
waaronder verpakkingsvereisten. Voorts is 
het belangrijk dat deze voorschriften 
worden omschreven en vastgesteld op basis 
van objectief controleerbare criteria, met 
gebruik van een procedure waaraan 
belanghebbenden, zoals 
overheidsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, distributeurs en 

(36) Aanbestedende diensten die werken, 
leveringen of diensten met specifieke 
milieu-, sociale of andere kenmerken 
wensen aan te kopen, moeten daarvoor 
kunnen verwijzen naar specifieke 
maatschappelijke en milieukeuren, zoals 
het Europese milieukeur, (pluri-)nationale 
milieukeuren of andere keuren, op 
voorwaarde dat de voorschriften voor de 
keur verband houden met het voorwerp van 
de opdracht, zoals de beschrijving van het 
product en wijze van aanbieding, 
waaronder verpakkingsvereisten. Voorts is 
het belangrijk dat deze voorschriften 
worden omschreven en vastgesteld op basis 
van objectief controleerbare criteria, met 
gebruik van een procedure waaraan 
belanghebbenden, zoals 
overheidsinstanties, consumenten, 
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milieuorganisaties kunnen deelnemen, en 
dat de keur toegankelijk en beschikbaar is 
voor alle betrokken partijen.

fabrikanten, vakbonden, distributeurs, 
maatschappelijke organisaties en 
milieuorganisaties kunnen deelnemen, en 
dat de keur toegankelijk en beschikbaar is 
voor alle betrokken partijen.

Or. en

Amendement 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Voor alle aankoop is het van 
belang dat de aanbestedende diensten 
ervoor zorgen dat de producten, diensten 
en werken die onder het contract vallen, 
voldoen aan de vereisten van de wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Teneinde de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens te 
waarborgen en aan te tonen, dienen 
inschrijvers interne beleidsmaatregelen te 
treffen en passende technische en 
organisatorische maatregelen door te 
voeren op het moment van het ontwerp 
van de verwerking van de 
persoonsgegevens (ingebouwde 
gegevensbescherming).

Or. en

Amendement 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de betrokkenheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) op de 
markt van overheidsopdrachten te
bevorderen, dient uitdrukkelijk te worden 
bepaald dat opdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene
percelen. Wanneer een opdracht in 
percelen wordt verdeeld, kunnen 
aanbestedende diensten, bijvoorbeeld om 
de concurrentie te vrijwaren of om de 
continuïteit van de voorziening te 
waarborgen, het aantal percelen waarvoor 
een ondernemer kan inschrijven, 
beperken;

(38) Openbare aanbestedingen moeten 
worden aangepast aan de behoeften van 
kmo's. Aanbestedende diensten dienen 
gebruik te maken van de code van goede 
praktijken, die richtsnoeren biedt over hoe 
men het kader van openbare 
aanbestedingen zodanig kan aanpassen 
dat dit de deelname van kmo's bevordert.
Om de betrokkenheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) op de 
markt van overheidsopdrachten aan te
moedigen, dienen aanbestedende diensten
met name aandacht te geven aan het 
verdelen van opdrachten in percelen en te 
zorgen voor transparantie bij de toegang 
tot informatie over de redenen waarom 
iets wordt gedaan of waarom wordt 
gekozen iets niet te doen. De lidstaten 
moeten maatregelen introduceren ter 
bevordering van de toegang van kmo's tot 
overheidsopdrachten, met name door 
betere voorlichting over en sturing ten 
aanzien van aanbestedingen en nieuwe 
mogelijkheden die worden geboden door 
het gemoderniseerde EU-
wetgevingskader, de uitwisseling van 
goede praktijken en het organiseren van 
trainingen en evenementen waaraan 
aanbestedende overheidsdiensten en 
kmo's deelnemen.

Or. en

Motivering

Al is er duidelijk behoefte aan bevordering van de toegang van kmo's tot overheidsopdrachten, 
toch zou het verkeerd zijn aanbestedende diensten een bijna absolute plicht op te leggen om 
opdrachten te verdelen in percelen. Evenzo geldt dat als aanbestedende diensten de bevoegdheid 
krijgen het aantal percelen dat door afzonderlijke leveranciers wordt gewonnen te beperken, dit 
waarschijnlijk negatief zal uitpakken voor het belonen van innovatieve en anderszins 
concurrerende kmo's. Hierdoor ontstaat een ernstig gevaar dat het proces wordt misbruikt om 
"buitenstaanders" te discrimineren. De voorkeur gaat daarom uit naar zachte maatregelen.
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Amendement 190
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Overheidsopdrachten mogen niet 
worden gegund aan ondernemers die 
hebben deelgenomen aan een criminele 
organisatie of die zich schuldig hebben 
gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele 
van de financiële belangen van de Unie of 
het witwassen van geld. Niet-betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
moet eveneens worden bestraft met 
verplichte uitsluiting op het niveau van de 
Unie. Aangezien het mogelijk is dat 
aanbestedende entiteiten, die geen 
aanbestedende diensten zijn, geen toegang 
hebben tot onweerlegbaar bewijsmateriaal 
ter zake, moet hun de keuze worden 
gelaten de uitsluitingcriteria van Richtlijn 
[2004/18] al dan niet toe te passen. De 
verplichting tot toepassing van artikel 55, 
leden 1 et 2, van Richtlijn [2004/18] moet 
derhalve worden beperkt tot aanbestedende 
entiteiten die aanbestedende diensten zijn.
Voorts moet aan aanbestedende diensten de 
mogelijkheid worden gelaten gegadigden 
of inschrijvers uit te sluiten wegens 
schending van milieu- of sociale 
verplichtingen, inclusief regels over 
toegankelijkheid voor gehandicapte 
personen of andere vormen van ernstige 
beroepsfouten zoals schendingen van 
mededingingsregels of intellectuele-
eigendomsrechten.

(40) Overheidsopdrachten mogen niet 
worden gegund aan ondernemers die 
hebben deelgenomen aan een criminele 
organisatie of die zich schuldig hebben 
gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele 
van de financiële belangen van de Unie of 
het witwassen van geld. Niet-betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
moet eveneens worden bestraft met 
verplichte uitsluiting op het niveau van de 
Unie. Aangezien het mogelijk is dat 
aanbestedende entiteiten, die geen 
aanbestedende diensten zijn, geen toegang 
hebben tot onweerlegbaar bewijsmateriaal 
ter zake, moet hun de keuze worden 
gelaten de uitsluitingcriteria van Richtlijn 
[2004/18] al dan niet toe te passen. De 
verplichting tot toepassing van artikel 55, 
leden 1 et 2, van Richtlijn [2004/18] moet 
derhalve worden beperkt tot aanbestedende 
entiteiten die aanbestedende diensten zijn.
Voorts moet aan aanbestedende diensten de 
mogelijkheid worden gelaten gegadigden 
of inschrijvers uit te sluiten wegens 
schending van milieu-, arbeids- of sociale 
verplichtingen, inclusief regels over 
arbeidsomstandigheden, collectieve 
overeenkomsten en toegankelijkheid voor 
gehandicapte personen of andere vormen 
van ernstige beroepsfouten zoals 
schendingen van mededingingsregels of 
intellectuele-eigendomsrechten.

Or. en

Motivering

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the current 
directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 2004/18/EC:The 
laws, regulations and collective agreements, at both national and Community level, which are in 
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force in the areas of employment conditions and safety at work apply during performance of a 
public contract, providing that such rules, and their application, comply with Community law....
If national law contains provisions to this effect, non-compliance with those obligations may be 
considered to be grave misconduct or an offence concerning the professional conduct of the 
economic operator concerned, liable to lead to the exclusion of that economic operator from the 
procedure for the award of a public contract.

Amendement 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Overheidsopdrachten mogen niet 
worden gegund aan ondernemers die 
hebben deelgenomen aan een criminele 
organisatie of die zich schuldig hebben 
gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele 
van de financiële belangen van de Unie of 
het witwassen van geld. Niet-betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
moet eveneens worden bestraft met 
verplichte uitsluiting op het niveau van de 
Unie. Aangezien het mogelijk is dat 
aanbestedende entiteiten, die geen 
aanbestedende diensten zijn, geen toegang 
hebben tot onweerlegbaar bewijsmateriaal 
ter zake, moet hun de keuze worden 
gelaten de uitsluitingcriteria van Richtlijn 
[2004/18] al dan niet toe te passen. De 
verplichting tot toepassing van artikel 55, 
leden 1 et 2, van Richtlijn [2004/18] moet 
derhalve worden beperkt tot aanbestedende 
entiteiten die aanbestedende diensten zijn.
Voorts moet aan aanbestedende diensten de 
mogelijkheid worden gelaten gegadigden 
of inschrijvers uit te sluiten wegens 
schending van milieu- of sociale 
verplichtingen, inclusief regels over 
toegankelijkheid voor gehandicapte 
personen of andere vormen van ernstige 
beroepsfouten zoals schendingen van 
mededingingsregels of intellectuele-
eigendomsrechten.

(40) Overheidsopdrachten mogen niet 
worden gegund aan ondernemers die 
hebben deelgenomen aan een criminele 
organisatie of die zich schuldig hebben 
gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele 
van de financiële belangen van de Unie of 
het witwassen van geld. Niet-betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
moet eveneens worden bestraft met 
verplichte uitsluiting op het niveau van de 
Unie. Aangezien het mogelijk is dat 
aanbestedende entiteiten, die geen 
aanbestedende diensten zijn, geen toegang 
hebben tot onweerlegbaar bewijsmateriaal 
ter zake, moet hun de keuze worden 
gelaten de uitsluitingcriteria van Richtlijn 
[2004/18] al dan niet toe te passen. De 
verplichting tot toepassing van artikel 55, 
leden 1 et 2, van Richtlijn [2004/18] moet 
derhalve worden beperkt tot aanbestedende 
entiteiten die aanbestedende diensten zijn.
Voorts moet aan aanbestedende diensten de 
mogelijkheid worden gelaten gegadigden 
of inschrijvers uit te sluiten wegens 
schending van milieu-, arbeids- of sociale 
verplichtingen, inclusief regels over 
arbeidsomstandigheden, toegankelijkheid 
voor gehandicapte personen of andere 
vormen van ernstige beroepsfouten zoals 
schendingen van mededingingsregels of 
intellectuele-eigendomsrechten.
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Or. en

Amendement 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Wanneer aanbestedende diensten de 
verplichting hebben of ervoor kiezen de 
voornoemde uitsluitingcriteria toe te 
passen, moeten zij toepassing geven aan 
Richtlijn [2004/18], volgens welke 
ondernemers handhavingmaatregelen 
kunnen nemen om de gevolgen van 
misdrijven of fouten te verhelpen en 
nieuwe gevallen van wangedrag 
daadwerkelijk te voorkomen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Motivering

Taalkundig amendement.

Amendement 193
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, ook wanneer de 
aanbestedende diensten werken, 

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, waarbij gezorgd wordt 
dat de diensten werken, leveringen of 
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leveringen of diensten van hoge kwaliteit 
verlangen die optimaal aansluiten op hun 
behoeften. Derhalve moeten 
aanbestedende diensten als 
gunningcriteria de "economisch meest 
voordelige inschrijving" of de "laagste 
prijs" kunnen toepassen, waarbij het hun 
in het laatste geval vrij staat passende 
kwaliteitsnormen vast te stellen door 
gebruik te maken van technische 
specificaties of voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht.

diensten van hoge kwaliteit kunnen 
verlangen zolang die optimaal verband 
houden met het voorwerp van het contract.

Or. en

Motivering

De hoofdprocedure moet erin bestaan de opdracht te gunnen aan de beste prijs-
kwaliteitverhouding, anders gezegd aan de economisch meest voordelige inschrijving. Er is geen 
behoefte aan secundaire criteria zoals de laagste kosten, aangezien het prijscriterium reeds is 
opgenomen in dat van de economisch meest voordelige inschrijving.

Amendement 194
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, ook wanneer de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften.
Derhalve moeten aanbestedende diensten 
als gunningcriteria de "economisch meest 
voordelige inschrijving" of de "laagste 
prijs" kunnen toepassen, waarbij het hun in 

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, ook wanneer de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften.
Derhalve moeten aanbestedende diensten 
als gunningcriteria de "economisch meest 
voordelige inschrijving" kunnen toepassen, 
waarbij het hun in het laatste geval vrij 
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het laatste geval vrij staat passende 
kwaliteitsnormen vast te stellen door 
gebruik te maken van technische 
specificaties of voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht.

staat passende kwaliteitsnormen vast te 
stellen door gebruik te maken van 
technische specificaties of voorwaarden 
voor de uitvoering van de opdracht.

Or. fr

Amendement 195
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, ook wanneer de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften.
Derhalve moeten aanbestedende diensten 
als gunningcriteria de "economisch meest 
voordelige inschrijving" of de "laagste 
prijs" kunnen toepassen, waarbij het hun
in het laatste geval vrij staat passende 
kwaliteitsnormen vast te stellen door 
gebruik te maken van technische 
specificaties of voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht.

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, ook wanneer de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften.
Derhalve moeten aanbestedende diensten 
als gunningcriteria de "economisch meest 
voordelige inschrijving" kunnen toepassen, 
of, in het geval van gestandaardiseerde 
goederen, de "laagste prijs".

Or. en

Amendement 196
Frank Engel, Andreas Schwab
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Wanneer aanbestedende diensten 
besluiten de opdracht aan de economisch 
meest voordelige inschrijving te gunnen, 
moeten zij bepalen op basis van welke 
gunningcriteria zij inschrijvingen zullen 
beoordelen om uit te maken welke 
inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt. Bij de 
vaststelling van deze criteria wordt 
rekening gehouden met het voorwerp van 
de opdracht, aangezien het prestatieniveau 
van iedere inschrijving aan de hand hiervan 
kan worden beoordeeld in verhouding tot 
het voorwerp van de opdracht, zoals 
omschreven in de technische specificaties, 
en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere 
inschrijving kan worden ingeschat. De 
gekozen gunningcriteria mogen de 
aanbestedende dienst bovendien geen 
onbeperkte vrijheid verlenen en moeten 
ervoor zorgen dat daadwerkelijke 
mededinging mogelijk blijft, en moeten 
dus vergezeld gaan van voorschriften op 
basis waarvan de door de inschrijvers 
verstrekte informatie daadwerkelijk kan 
worden gecontroleerd.

(44) Wanneer aanbestedende diensten de 
opdracht aan de economisch meest 
voordelige inschrijving gunnen, moeten zij 
bepalen op basis van welke gunningcriteria 
zij inschrijvingen zullen beoordelen om uit 
te maken welke inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt. Bij de 
vaststelling van deze criteria wordt 
rekening gehouden met het voorwerp van 
de opdracht, aangezien het prestatieniveau 
van iedere inschrijving aan de hand hiervan 
kan worden beoordeeld in verhouding tot 
het voorwerp van de opdracht, zoals 
omschreven in de technische specificaties, 
en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere 
inschrijving kan worden ingeschat. De 
gekozen gunningcriteria mogen de 
aanbestedende dienst bovendien geen 
onbeperkte vrijheid verlenen en moeten 
ervoor zorgen dat daadwerkelijke 
mededinging mogelijk blijft, en moeten 
dus vergezeld gaan van voorschriften op 
basis waarvan de door de inschrijvers 
verstrekte informatie daadwerkelijk kan 
worden gecontroleerd.

Or. fr

Amendement 197
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten besluiten 
de opdracht aan de economisch meest 
voordelige inschrijving te gunnen, moeten 
zij bepalen op basis van welke 

(44) Aanbestedende diensten moeten 
bepalen op basis van welke gunningcriteria 
zij inschrijvingen zullen beoordelen om uit 
te maken welke inschrijving de beste prijs-
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gunningcriteria zij inschrijvingen zullen 
beoordelen om uit te maken welke 
inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt. Bij de 
vaststelling van deze criteria wordt 
rekening gehouden met het voorwerp van 
de opdracht, aangezien het prestatieniveau 
van iedere inschrijving aan de hand hiervan 
kan worden beoordeeld in verhouding tot 
het voorwerp van de opdracht, zoals 
omschreven in de technische specificaties, 
en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere 
inschrijving kan worden ingeschat. De 
gekozen gunningcriteria mogen de 
aanbestedende dienst bovendien geen 
onbeperkte vrijheid verlenen en moeten 
ervoor zorgen dat daadwerkelijke 
mededinging mogelijk blijft, en moeten 
dus vergezeld gaan van voorschriften op 
basis waarvan de door de inschrijvers 
verstrekte informatie daadwerkelijk kan 
worden gecontroleerd.

kwaliteitverhouding biedt. Bij de 
vaststelling van deze criteria wordt 
rekening gehouden met het voorwerp van 
de opdracht, aangezien het prestatieniveau 
van iedere inschrijving aan de hand hiervan 
kan worden beoordeeld in verhouding tot 
het voorwerp van de opdracht, zoals 
omschreven in de technische specificaties, 
en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere 
inschrijving kan worden ingeschat. De 
gekozen gunningcriteria mogen de 
aanbestedende dienst bovendien geen 
onbeperkte vrijheid verlenen en moeten 
ervoor zorgen dat daadwerkelijke en 
eerlijke mededinging mogelijk blijft, en 
moeten dus vergezeld gaan van 
voorschriften op basis waarvan de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

Or. en

Amendement 198
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven.
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving en de laagste 
prijs kunnen bepalen door uit te gaan van 
een berekening van de levenscycluskosten, 
mits de te gebruiken methodologie op 

(46) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven.
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving kunnen 
bepalen door uit te gaan van een 
berekening van de levenscycluskosten, 
mits de te gebruiken methodologie op 
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objectieve en niet-discriminerende wijze 
wordt opgesteld en toegankelijk is voor 
alle belanghebbenden. Het begrip 
levenscycluskosten omvat alle kosten 
binnen de levenscyclus van een werk, 
levering of dienst, zowel de interne kosten 
(zoals kosten voor ontwikkeling, productie, 
gebruik, onderhoud en verwijdering) als de 
externe kosten, op voorwaarde dat deze in 
geld uitgedrukt en gecontroleerd kunnen 
worden. In de Unie moeten 
gemeenschappelijke methodologieën 
worden ontwikkeld voor de berekening van 
levenscycluskosten voor specifieke 
categorieën van leveringen of diensten;
wanneer een dergelijke methodologie 
ontwikkeld is, moet zij verplicht worden 
gesteld.

objectieve en niet-discriminerende wijze 
wordt opgesteld en toegankelijk is voor 
alle belanghebbenden. Het begrip 
levenscycluskosten omvat alle kosten 
binnen de levenscyclus van een werk, 
levering of dienst, zowel de interne kosten 
(zoals kosten voor ontwikkeling, productie, 
gebruik, onderhoud en verwijdering) als de 
externe kosten, op voorwaarde dat deze in 
geld uitgedrukt en gecontroleerd kunnen 
worden. In de Unie moeten 
gemeenschappelijke methodologieën 
worden ontwikkeld voor de berekening van 
levenscycluskosten voor specifieke 
categorieën van leveringen of diensten.

Or. en

Motivering

Aanbestedende diensten moeten worden aangemoedigd de levenscycluskosten in overweging te 
nemen. De ontwikkeling van de berekeningsmethode verloopt echter nog altijd problematisch.
De plicht om de EU-methodologie te gebruiken is veel te ambitieus en daarnaast worden in het 
Europees aanbestedingsrecht minimale vereisten gesteld. Aanbestedende diensten mogen 
strengere eisen stellen, mits deze in overeenstemming zijn met de beginselen van de Verdragen 
en met de specifieke vereisten voor gunningcriteria.

Amendement 199
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven.
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 

(46) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven.
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
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aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving en de laagste 
prijs kunnen bepalen door uit te gaan van 
een berekening van de levenscycluskosten, 
mits de te gebruiken methodologie op 
objectieve en niet-discriminerende wijze 
wordt opgesteld en toegankelijk is voor 
alle belanghebbenden. Het begrip 
levenscycluskosten omvat alle kosten 
binnen de levenscyclus van een werk, 
levering of dienst, zowel de interne kosten 
(zoals kosten voor ontwikkeling, productie, 
gebruik, onderhoud en verwijdering) als de 
externe kosten, op voorwaarde dat deze in 
geld uitgedrukt en gecontroleerd kunnen 
worden. In de Unie moeten 
gemeenschappelijke methodologieën 
worden ontwikkeld voor de berekening van 
levenscycluskosten voor specifieke 
categorieën van leveringen of diensten;
wanneer een dergelijke methodologie 
ontwikkeld is, moet zij verplicht worden 
gesteld.

aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving en de laagste 
prijs kunnen bepalen door uit te gaan van 
een berekening van de levenscycluskosten, 
mits de te gebruiken methodologie op 
objectieve en niet-discriminerende wijze 
wordt opgesteld en toegankelijk is voor 
alle belanghebbenden. Het begrip 
levenscycluskosten omvat alle kosten 
binnen de levenscyclus van een werk, 
levering of dienst, zowel de interne kosten 
(zoals kosten voor onderzoek, 
ontwikkeling, productie, gebruik, 
onderhoud en verwijdering) als de externe 
kosten, op voorwaarde dat deze in geld 
uitgedrukt en gecontroleerd kunnen 
worden. In de Unie moeten 
gemeenschappelijke methodologieën 
worden ontwikkeld voor de berekening van 
levenscycluskosten voor specifieke 
categorieën van leveringen of diensten;
wanneer een dergelijke methodologie 
ontwikkeld is, moet zij verplicht worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven.
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving en de laagste 
prijs kunnen bepalen door uit te gaan van 

(46) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven.
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving en de laagste 
prijs kunnen bepalen door uit te gaan van 
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een berekening van de levenscycluskosten, 
mits de te gebruiken methodologie op 
objectieve en niet-discriminerende wijze 
wordt opgesteld en toegankelijk is voor 
alle belanghebbenden. Het begrip 
levenscycluskosten omvat alle kosten 
binnen de levenscyclus van een werk, 
levering of dienst, zowel de interne kosten 
(zoals kosten voor ontwikkeling, 
productie, gebruik, onderhoud en 
verwijdering) als de externe kosten, op 
voorwaarde dat deze in geld uitgedrukt en 
gecontroleerd kunnen worden. In de Unie 
moeten gemeenschappelijke 
methodologieën worden ontwikkeld voor 
de berekening van levenscycluskosten voor 
specifieke categorieën van leveringen of 
diensten; wanneer een dergelijke 
methodologie ontwikkeld is, moet zij 
verplicht worden gesteld.

een berekening van de levenscycluskosten, 
mits de te gebruiken methodologie op 
objectieve en niet-discriminerende wijze 
wordt opgesteld en toegankelijk is voor 
alle belanghebbenden. Het begrip 
levenscycluskosten omvat alle kosten 
binnen de levenscyclus van een werk, 
levering of dienst, zowel de interne kosten 
(zoals kosten voor ontwikkeling, gebruik, 
onderhoud en verwijdering) als de externe 
kosten, op voorwaarde dat deze in geld 
uitgedrukt en gecontroleerd kunnen 
worden. In de Unie moeten 
gemeenschappelijke methodologieën 
worden ontwikkeld voor de berekening van 
levenscycluskosten voor specifieke 
categorieën van leveringen of diensten;
deze methodologieën moeten worden 
aangenomen in nauw overleg met de 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
bedrijfstak; wanneer een dergelijke 
methodologie ontwikkeld is, moet zij 
verplicht worden gesteld.

Or. en

Amendement 201
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven.
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving en de laagste 
prijs kunnen bepalen door uit te gaan van 
een berekening van de levenscycluskosten, 

(46) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven.
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving en de laagste 
prijs kunnen bepalen door uit te gaan van 
een berekening van de levenscycluskosten, 
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mits de te gebruiken methodologie op 
objectieve en niet-discriminerende wijze 
wordt opgesteld en toegankelijk is voor 
alle belanghebbenden. Het begrip 
levenscycluskosten omvat alle kosten 
binnen de levenscyclus van een werk, 
levering of dienst, zowel de interne kosten
(zoals kosten voor ontwikkeling, 
productie, gebruik, onderhoud en 
verwijdering) als de externe kosten, op 
voorwaarde dat deze in geld uitgedrukt en 
gecontroleerd kunnen worden. In de Unie 
moeten gemeenschappelijke 
methodologieën worden ontwikkeld voor 
de berekening van levenscycluskosten 
voor specifieke categorieën van 
leveringen of diensten; wanneer een 
dergelijke methodologie ontwikkeld is, 
moet zij verplicht worden gesteld.

mits de te gebruiken methodologie op 
objectieve en niet-discriminerende wijze 
wordt opgesteld en toegankelijk is voor 
alle belanghebbenden. Het begrip 
levenscycluskosten omvat alle interne
kosten binnen de levenscyclus van een 
werk, levering of dienst (zoals kosten voor 
gebruik, onderhoud en verwijdering).

Or. en

Motivering

Levenscycluskosten moeten een van de opties zijn om de economisch meest voordelige 
inschrijving te bepalen, in plaats van dat ze een alternatief hiervoor vormen. Het alternatief voor 
de economisch meest voordelige inschrijving moet de laagste prijs zijn, al geldt dit uitsluitend 
voor gestandaardiseerde producten.

Amendement 202
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Uitgaande van de recente 
rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie kunnen aanbestedende diensten 
een gunningcriterium kiezen dat 
gebaseerd is op het feit dat het betrokken 
product een fairtradeproduct is, met 
inbegrip van de vereiste om een 
minimumprijs en prijspremie aan 
producenten te betalen.
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Or. en

Amendement 203
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningcriterium van 
de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties, gunningcriteria en 
contractprestatiebepalingen te verwijzen 
naar een specifiek productieproces, een 
specifieke wijze van dienstverrichting, of 
een specifiek proces voor elke andere fase 
in de levenscyclus van een product of 
dienst, op voorwaarde dat deze verband 
houden met het voorwerp van de opdracht.
Om maatschappelijke overwegingen in 
overheidsopdrachten beter in aanmerking 
te nemen, kunnen aanbesteders in het 
gunningcriterium letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen onder andere slaan op 
het beschermen van de gezondheid van het 
bij de productie betrokken personeel of op 
het bevorderen van de sociale integratie 
van achtergestelde personen of personen 
van kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval verband houden met het 
voorwerp van het contract. Zij dienen te 
worden toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten32 en wel op 
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Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten32 en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is. Aanbestedende diensten mogen, 
wanneer dit relevant is en wanneer er 
sprake is van een verband met het 
voorwerp van de opdracht, sociale 
overwegingen (onder andere belangrijke 
IAO-verdragen) in de technische 
specificaties opnemen.

Or. en

Motivering

De sociale overwegingen zijn onvoldoende omvat in het voorstel van de Commissie. Hun 
toepassing moet toegestaan zijn in alle fasen van het aanbestedingsproces zolang deze 
overwegingen verband houden met het voorwerp van het contract.

Amendement 204
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningcriterium van 
de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningcriterium van 
de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
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verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten32 en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen, zoals 
onder meer diegene die als doel kunnen 
hebben het beschermen van de 
gezondheid van het bij de productie 
betrokken personeel of het bevorderen 
van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en wel op zodanige 
wijze dat er geen sprake is van directe of 
indirecte discriminatie ten aanzien van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

Or. es

Amendement 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningcriterium 
van de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de 
rechtstreeks aan de betrokken 
productieprocessen of leveringen 
deelnemende personen. Deze kenmerken 
kunnen alleen slaan op het beschermen 
van de gezondheid van het bij de 
productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten32 en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria 
te verwijzen naar de monetisatie van de 
levenscyclus van het werk, de dienst of de 
levering en dienovereenkomstig de sociale 
en ecologische duurzaamheid, op 
voorwaarde dat deze verband houden met 
het voorwerp van de opdracht. De 
technische specificaties en de 
gunningcriteria moeten in ruime zin 
geïnterpreteerd worden. De 
aanbestedende diensten kunnen de 
technische specificaties of gunningcriteria
eveneens aanwenden om schadelijke 
sociale of milieueffecten tot een minimum 
te beperken of om positieve sociale of 
milieueffecten te optimaliseren. Als 
onderdeel van de gunningcriteria moeten 
de aanbestedende diensten het bestaan 
van een ingebouwde 
levenscyclusbenadering gericht op het 
minimaliseren van de kosten en het 
optimaliseren van de hulpbronefficiëntie 
kunnen overwegen. Een dergelijke 
benadering dient te worden toegepast in 
overeenstemming met de werken, diensten 
of leveringen op zodanige wijze dat er 
geen sprake is van directe of indirecte 
discriminatie ten aanzien van ondernemers 
uit andere lidstaten of uit derde landen die 
partij zijn bij de WTO-overeenkomst 
inzake overheidopdrachten, of uit derde 
landen waarmee de Unie partij is bij een 
vrijhandelsakkoord. Aanbestedende 
diensten moeten ook de organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken 
personeel als technische specificaties en 
gunningcriteria kunnen gebruiken, 
aangezien dit van invloed kan zijn op de 
kwaliteit en de sociale duurzaamheid van 
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directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

de uitvoering van de opdracht, en 
bijgevolg het aanwijzen van de 
inschrijving die de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt. Aanbestedende 
diensten dienen deze overwegingen op te 
nemen in het gunningcriterium van de 
economisch meest voordelige inschrijving.

Or. en

Motivering

Aan de hand van een amendement op artikel 2, lid 1, punt 22 wordt de term "levenscyclus" 
geïntroduceerd als ingebouwd in een werk, levering of dienst als gevolg van keuzen die zijn 
gemaakt in de niet-gebruiksfase van de levenscyclus, echter zolang het verband met het 
voorwerp van het contract niet verloren gaat en dienovereenkomstig zolang dit geldt vanuit een 
oogpunt van aankoop. Deze overwegingen zouden moeten worden opgenomen in de criteria voor 
de economisch meest voordelige inschrijving. Deze geamendeerde overweging bevat een 
verwijzing naar deze bepaling.

Amendement 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en 
gunningcriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 
wijze van dienstverrichting, of een 
specifiek proces voor elke andere fase in 
de levenscyclus van een product of dienst, 
op voorwaarde dat deze verband houden 
met het voorwerp van de opdracht. Om 
maatschappelijke overwegingen in 
overheidsopdrachten beter in aanmerking 
te nemen, kunnen aanbesteders eveneens 
de mogelijkheid aangrijpen om in het 
gunningcriterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving te letten op 
kenmerken die verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 

(47) Om maatschappelijke overwegingen 
in overheidsopdrachten beter in 
aanmerking te nemen, kunnen aanbesteders 
eveneens de mogelijkheid aangrijpen om in 
het gunningcriterium van de economisch 
meest voordelige inschrijving te letten op 
kenmerken die verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
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aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten32 en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten32 en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

Or. en

Amendement 207
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria 
te verwijzen naar kenmerken van de 
levenscyclus, zoals een specifiek 
productieproces, met inbegrip van 
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voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningcriterium 
van de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

bijvoorbeeld sociale en milieuaspecten,
een specifieke wijze van dienstverrichting, 
functionele of prestatievereisten gericht 
op het minimaliseren of maximaliseren 
van de milieu- of sociale impact of een 
specifiek proces voor elke andere fase in de 
levenscyclus van een product of dienst, op 
voorwaarde dat deze verband houden met 
het voorwerp van de overheidsopdracht.
De voorwaarde van een verband met het 
voorwerp van de opdracht mag ruim 
geïnterpreteerd worden. Om 
maatschappelijke overwegingen in 
overheidsopdrachten beter in aanmerking 
te nemen, kunnen aanbesteders 
dienovereenkomstig eveneens de 
mogelijkheid aangrijpen om in de 
technische specificaties en de 
gunningcriteria te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen bijvoorbeeld slaan op 
het beschermen van de gezondheid van het 
bij de productie betrokken personeel, 
genderevenwicht (bv. gelijk loon, balans 
tussen werk en privéleven), toegang tot 
beroepsopleiding ter plaatse, 
betrokkenheid en raadpleging van 
gebruikers, betaalbaarheid, 
mensenrechten, ethische handel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën (zoals langdurig 
werklozen, Roma, migranten of jongere 
en oudere werkkrachten) tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
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1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten, en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is. Voor aanbestedingen van 
diensten en aanbestedingen die 
betrekking hebben op het ontwerpen van 
werken, moeten de aanbestedende 
diensten tevens de mogelijkheid krijgen de
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel als technische 
specificaties aan te merken of als 
gunningcriteria te gebruiken, aangezien 
dit van invloed kan zijn op de kwaliteit en 
duurzaamheid van de uitvoering van de 
opdracht en bijgevolg de economische 
waarde van de inschrijving.
Aanbestedende diensten mogen ook 
sociale overwegingen opnemen in de 
technische specificaties of gunningcriteria 
die betrekking hebben op externe sociale 
kosten rechtstreeks verbonden aan de 
levenscyclus, zoals de impact van 
productie op het omliggende milieu en 
omliggende gemeentes. Aanbestedende 
diensten moeten in de technische 
specificaties verplichtingen opnemen 
inzake sociale omstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden, welzijn en veiligheid 
op de werkvloer, sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in bijlage XIV, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt; deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werknemers uit een 
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bepaalde lidstaat diensten leveren in een 
andere lidstaat.

Or.

Amendement 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningcriterium van 
de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningcriterium van 
de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen slaan op de 
arbeidsomstandigheden binnen de gehele 
toeleveringsketen, zoals opgenomen in de 
nationale arbeidswetgeving en 
-regelgeving van de jurisdictie waar de 
productieprocessen plaatsvinden en, 
indien dit gunstiger is voor de 
werknemers, in de internationale 
verdragen die staan vermeld in 
bijlage XIV. Deze bepalingen omvatten:
de bepalingen die zijn opgenomen in de 
acht basisverdragen van de IAO (vrijheid 
van vereniging en collectieve 
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hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten32 en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

onderhandeling, gedwongen en verplichte 
arbeid, discriminatie bij arbeid en beroep, 
kinderarbeid); veiligheid en gezondheid 
op de werkvloer; arbeidstijden; lonen; en 
sociale zekerheid. Deze kenmerken kunnen 
ook slaan op het bevorderen van de sociale 
integratie van achtergestelde personen of 
personen van kwetsbare categorieën tussen 
de werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken moeten 
in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de 
arbeidsvoorwaarden van de
personeelsleden. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten32 en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

Or. en

Motivering

Het kan nuttig zijn arbeidsomstandigheden niet alleen als technische specificatie en 
gunningcriteria met betrekking tot "bescherming van de gezondheid" te introduceren; deze 
zouden ook moeten verwijzen naar overige arbeidsomstandigheden die essentiële componenten 
vormen van het concept van "fatsoenlijk werk" zoals gedefinieerd door de IAO.

Amendement 209
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningcriteria
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningcriterium 
van de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de 
rechtstreeks aan de betrokken 
productieprocessen of leveringen 
deelnemende personen. Deze kenmerken 
kunnen alleen slaan op het beschermen
van de gezondheid van het bij de 
productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
werknemers die de opdracht uitvoeren, 
inclusief de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dergelijke 
gunningcriteria met die kenmerken 
moeten in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 
hun werkomgeving. Zij dienen te worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten32 en wel op 
zodanige wijze dat er geen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie ten 
aanzien van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 

(47) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties te verwijzen naar 
een specifiek productieproces, een 
specifieke wijze van dienstverrichting, of 
een specifiek proces voor elke andere fase 
in de levenscyclus van een product of 
dienst, op voorwaarde dat deze verband 
houden met het voorwerp van de 
overheidsopdracht en evenredig zijn aan 
de waarde en doelstellingen daarvan.
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bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie 
partij is.

Or. en

Motivering

De verwijzingen naar "productieproces" en naar "elke andere fase in de levenscyclus" in de 
technische specificaties en gunningcriteria zijn te vaag en vergroten de bevoegdheid van de 
aanbestedende diensten ten koste van de transparantie en effectieve concurrentie. Van het 
beginsel dat gezorgd moet worden voor een verband met het voorwerp van het contract, kan 
gemakkelijk worden afgeweken.

Amendement 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Inschrijvingen die abnormaal laag 
worden bevonden in verhouding tot de 
werken, leveringen of diensten, kunnen 
gebaseerd zijn op technisch, economisch of 
wettelijk ondeugdelijke veronderstellingen 
of praktijken. Om mogelijke nadelen 
tijdens de uitvoering van de opdracht te 
voorkomen moeten aanbestedende diensten 
verplicht worden nadere uitleg over de 
aangerekende prijs te vragen wanneer een 
inschrijving aanzienlijk lager ligt dan de 
prijzen van andere inschrijvers. Indien de 
inschrijver niet voldoende uitleg kan 
verschaffen, moet de aanbestedende dienst 
het recht hebben de inschrijving af te 
wijzen. De aanbestedende dienst is 
verplicht de inschrijving af te wijzen indien 
hij heeft vastgesteld dat de abnormaal lage 
prijzen het gevolg zijn van niet-nakoming 
van dwingende sociaal-, arbeids- of
milieurechtelijke voorschriften van de Unie 
of van internationale arbeidsrechtelijke 
voorschriften.

(49) Inschrijvingen die abnormaal laag 
worden bevonden in verhouding tot de 
werken, leveringen of diensten, kunnen 
gebaseerd zijn op technisch, economisch of 
wettelijk ondeugdelijke veronderstellingen 
of praktijken. Om mogelijke nadelen 
tijdens de uitvoering van de opdracht te 
voorkomen moeten aanbestedende diensten 
verplicht worden nadere uitleg over de 
aangerekende prijs te vragen wanneer een 
inschrijving aanzienlijk lager ligt dan de 
prijzen van andere inschrijvers. Indien de 
inschrijver niet voldoende uitleg kan 
verschaffen, moet de aanbestedende dienst 
de inschrijving afwijzen. De aanbestedende 
dienst is verplicht de inschrijving af te 
wijzen indien hij heeft vastgesteld dat de 
abnormaal lage prijzen het gevolg zijn van 
niet-nakoming van milieurechtelijke 
voorschriften van de Unie of van 
verplichtingen betreffende sociale 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden, 
welzijn en veiligheid op de werkvloer, 
sociale zekerheid en 
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werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in bijlage XIV, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt; deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties, waar werknemers uit een 
bepaalde lidstaat diensten leveren in een 
andere lidstaat.

Or. de

Amendement 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan worden 
verwezen naar de verplichting om voor de 
uitvoering van de opdracht langdurig 
werkzoekenden aan te werven of in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien, om de voorschriften 

(50) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging van de opdracht, de 
vooraankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan onder 
meer worden verwezen naar de 
verplichting om voor de uitvoering van de 
opdracht langdurig werkzoekenden aan te 
werven of in opleidingsacties voor 
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van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 
acht te nemen zelfs indien deze verdragen 
niet in het nationale recht zijn omgezet, en 
om een groter dan het bij de nationale 
wetgeving voorgeschreven aantal 
achtergestelde personen aan te werven.

werklozen of jongeren te voorzien, om de 
voorschriften van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 
acht te nemen zelfs indien deze verdragen 
niet in het nationale recht zijn omgezet, en 
om een groter dan het bij de nationale 
wetgeving voorgeschreven aantal 
achtergestelde personen aan te werven.
Voor wat betreft verplichtingen inzake 
sociale omstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden, welzijn en veiligheid 
op de werkvloer, sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet, opgesomd in Bijlage XIV, die 
van toepassing zijn op de locatie waar het 
werk, de dienst of de levering uitgevoerd 
wordt, moeten aanbestedende diensten 
voorschriften opstellen die een 
toepasselijk niveau van bescherming 
vastleggen in de clausules voor de 
uitvoering van de opdracht.

Or. de

Amendement 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 

(50) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
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kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan worden 
verwezen naar de verplichting om voor de 
uitvoering van de opdracht langdurig 
werkzoekenden aan te werven of in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien, om de voorschriften 
van de basisverdragen van de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
in acht te nemen zelfs indien deze 
verdragen niet in het nationale recht zijn 
omgezet, en om een groter dan het bij de 
nationale wetgeving voorgeschreven 
aantal achtergestelde personen aan te 
werven.

kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan worden 
verwezen naar de verplichting om voor de 
uitvoering van de opdracht langdurig 
werkzoekenden aan te werven of in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien, om de 
arbeidsomstandigheden binnen de gehele 
toeleveringsketen, zoals opgenomen in de 
nationale arbeidswetgeving en 
-regelgeving van de jurisdictie waar de 
productieprocessen plaatsvinden en, 
indien dit gunstiger is voor de 
werknemers, in de internationale 
verdragen die staan vermeld in 
bijlage XIV, in acht te nemen. Deze 
bepalingen omvatten: de bepalingen die 
zijn opgenomen in de acht basisverdragen
van de IAO (vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandeling, gedwongen 
en verplichte arbeid, discriminatie bij 
arbeid en beroep, kinderarbeid);
veiligheid en gezondheid op de werkvloer;
arbeidstijden; lonen; en sociale zekerheid.

Or. en

Amendement 213
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 

(50) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
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aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan worden 
verwezen naar de verplichting om voor de 
uitvoering van de opdracht langdurig 
werkzoekenden aan te werven of in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien, om de voorschriften 
van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
in acht te nemen zelfs indien deze 
verdragen niet in het nationale recht zijn 
omgezet, en om een groter dan het bij de 
nationale wetgeving voorgeschreven 
aantal achtergestelde personen aan te 
werven.

aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name bedoeld zijn voor de 
beroepsopleiding of beroepsmatige 
training op de werkplek. Als voorbeeld 
kan worden verwezen naar de verplichting 
om voor de uitvoering van de opdracht in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien.

Or. en

Motivering

Bij de verwijderde tekst bestaat het gevaar dat het verband met het voorwerp van het contract 
wordt verzwakt.

Amendement 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) Om de overheidsopdrachten 
correct te kunnen laten functioneren, 
moet het systeem van onderaannemingen 
goed zijn geregeld. De aanbestedende 
dienst moet in de ingediende 
inschrijvingen worden geïnformeerd over 
de mate waarin de inschrijver eventueel 
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voornemens is delen van het contract uit 
te besteden en om welke onderaannemers 
het daarbij zou gaan. Bij elke wijziging in 
de onderaannemingsketen voor een 
bepaalde opdracht moet worden 
gegarandeerd dat de opdracht zal worden 
uitgevoerd zoals in de bewuste 
inschrijving is gespecificeerd en de 
aanbestedende dienst moet hiervoor 
goedkeuring verlenen. De aanbestedende 
dienst moet er, voor zover de aard van het 
contract zulks toelaat, voor zorgen dat de 
onderaannemers rechtstreeks worden 
betaald. Ten slotte moet er in het kader 
van de onderaannemingsketen een 
systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid 
worden ingebouwd en moet die keten 
worden beperkt tot maximaal drie 
opeenvolgende verticale niveaus van 
onderaanneming.

Or. it

Amendement 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Tijdens de uitvoering van een 
opdracht zijn zowel de nationale wetten, 
regelingen en collectieve overeenkomsten 
als die van de Unie inzake 
arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het 
werk van kracht, op voorwaarde dat deze 
regels en de toepassing ervan in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie. Voor grensoverschrijdende situaties, 
waarbij werknemers van een lidstaat ter 
verwezenlijking van een opdracht in een 
andere lidstaat diensten verlenen, is bij 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
16 december 1996 betreffende de 

(51) Tijdens de uitvoering van een 
opdracht zijn zowel de nationale wetten, 
regelingen en collectieve overeenkomsten 
als die van de Unie inzake 
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsintegratie 
van personen met een handicap en 
veiligheid op het werk van kracht, op 
voorwaarde dat deze regels en de 
toepassing ervan in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie. Voor 
grensoverschrijdende situaties, waarbij 
werknemers van een lidstaat ter 
verwezenlijking van een opdracht in een 
andere lidstaat diensten verlenen, is bij 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
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terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verlenen van diensten33

bepaald aan welke minimumvoorwaarden 
het land van ontvangst moet voldoen ten 
aanzien van deze ter beschikking gestelde 
werknemers. Indien het nationale recht 
daartoe strekkende bepalingen bevat, kan 
niet-naleving van die verplichtingen 
beschouwd worden als een ernstige fout 
van de betrokken ondernemer, hetgeen 
ertoe kan leiden dat hij wordt uitgesloten 
van de procedure voor de aanbesteding van 
een overheidsopdracht.

Parlement en de Raad van 
16 december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verlenen van diensten33

bepaald aan welke minimumvoorwaarden 
het land van ontvangst moet voldoen ten 
aanzien van deze ter beschikking gestelde 
werknemers. Indien het nationale recht 
daartoe strekkende bepalingen bevat, kan 
niet-naleving van die verplichtingen 
beschouwd worden als een ernstige fout 
van de betrokken ondernemer, hetgeen 
ertoe kan leiden dat hij wordt uitgesloten 
van de procedure voor de aanbesteding van 
een overheidsopdracht.

Or. es

Amendement 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56 bis) Aanbestedende diensten moeten 
de in Richtlijn 2011/7/EU vastgestelde 
regels inzake betalingsachterstand 
naleven.

Or. en

Amendement 217
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Uit de evaluatie is gebleken dat niet 
alle lidstaten consequent en systematisch 
toezicht houden op de uitvoering en de 

Schrappen
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werking van de aanbestedingsregels. Dit 
heeft een negatieve invloed op de correcte 
tenuitvoerlegging van de voorschriften 
van deze richtlijnen, hetgeen veel kosten 
en onzekerheid met zich brengt. Een 
aantal lidstaten hebben een nationale 
centrale instantie aangesteld die 
aanbestedingskwesties behandelt, maar de 
functies waarmee deze instanties belast 
zijn, verschillen sterk tussen lidstaten.
Duidelijkere, meer consistente en 
gezagsvolle mechanismen voor toezicht en 
controle verhogen de kennis van de 
werking van de aanbestedingsregels, 
verschaffen ondernemers en 
aanbestedende diensten meer 
rechtszekerheid en dragen bij tot het 
scheppen van gelijke kansen voor 
marktdeelnemers. Deze mechanismen 
kunnen dienen als instrumenten voor het 
opsporen en tijdig verhelpen van 
problemen, in het bijzonder voor 
projecten die medegefinancierd worden 
door de Unie, en kunnen structurele 
gebreken aan het licht brengen. Er 
bestaat met name een grote behoefte om 
deze mechanismen te coördineren met het 
oog op een consistente toepassing, 
controle en begeleiding van het 
aanbestedingenbeleid, alsook om de 
resultaten van het aanbestedingenbeleid 
in heel de Unie te evalueren.

Or. en

Motivering

Deze artikelen veroorzaken een onnodige administratieve last. Het is aan de lidstaten om hun 
binnenlandse bestuur vorm te geven. Lidstaten kunnen zonder Europese regelgeving besluiten 
om een overzichtsorgaan in het leven te roepen (artikel 84). Artikel 84 is in strijd met het 
beginsel van subsidiariteit.

Amendement 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Uit de evaluatie is gebleken dat niet 
alle lidstaten consequent en systematisch 
toezicht houden op de uitvoering en de 
werking van de aanbestedingsregels. Dit 
heeft een negatieve invloed op de correcte 
tenuitvoerlegging van de voorschriften 
van deze richtlijnen, hetgeen veel kosten
en onzekerheid met zich brengt. Een 
aantal lidstaten hebben een nationale 
centrale instantie aangesteld die 
aanbestedingskwesties behandelt, maar de 
functies waarmee deze instanties belast 
zijn, verschillen sterk tussen lidstaten.
Duidelijkere, meer consistente en 
gezagsvolle mechanismen voor toezicht en 
controle verhogen de kennis van de
werking van de aanbestedingsregels,
verschaffen ondernemers en
aanbestedende diensten meer 
rechtszekerheid en dragen bij tot het 
scheppen van gelijke kansen voor 
marktdeelnemers. Deze mechanismen 
kunnen dienen als instrumenten voor het 
opsporen en tijdig verhelpen van 
problemen, in het bijzonder voor 
projecten die medegefinancierd worden 
door de Unie, en kunnen structurele 
gebreken aan het licht brengen. Er 
bestaat met name een grote behoefte om 
deze mechanismen te coördineren met het 
oog op een consistente toepassing, 
controle en begeleiding van het 
aanbestedingenbeleid, alsook om de 
resultaten van het aanbestedingenbeleid 
in heel de Unie te evalueren.

(57) Uit de evaluatie is gebleken dat er nog 
altijd veel ruimte voor verbetering is ten 
aanzien van de toepassing van de 
communautaire aanbestedingsregels. Met 
het oog op een efficiëntere en 
consistentere toepassing van de regels, is 
het enerzijds cruciaal om een goed inzicht 
te krijgen in de mogelijke structurele 
problemen en in de algemene patronen 
van het nationale aanbestedingsbeleid, 
teneinde eventuele problemen gerichter te 
kunnen verhelpen. Dit inzicht moet 
worden verworven op basis van passende 
controles, waarvan de resultaten 
regelmatig moeten worden gepubliceerd, 
zodat een goed geïnformeerd debat over 
mogelijke verbeteringen aan de 
aanbestedingsregels en de praktijk 
mogelijk is. Anderszins kunnen betere 
begeleiding en ondersteuning van de 
aanbestedende diensten en ondernemers 
ook zeer bijdragen tot een grotere 
efficiëntie van de overheidsopdrachten, 
door middel van grotere kennis, meer 
rechtszekerheid en professionalisering van 
de aanbestedingspraktijk; dergelijke 
begeleiding zou, zodra nodig, beschikbaar 
moeten zijn voor aanbestedende diensten 
en marktdeelnemers, om zo te zorgen voor
een juiste toepassing van de regels.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake governance.
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Amendement 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Uit de evaluatie is gebleken dat niet 
alle lidstaten consequent en systematisch 
toezicht houden op de uitvoering en de
werking van de aanbestedingsregels. Dit 
heeft een negatieve invloed op de correcte 
tenuitvoerlegging van de voorschriften van 
deze richtlijnen, hetgeen veel kosten en 
onzekerheid met zich brengt. Een aantal 
lidstaten hebben een nationale centrale 
instantie aangesteld die 
aanbestedingskwesties behandelt, maar de 
functies waarmee deze instanties belast 
zijn, verschillen sterk tussen lidstaten.
Duidelijkere, meer consistente en 
gezagsvolle mechanismen voor toezicht en 
controle verhogen de kennis van de
werking van de aanbestedingsregels, 
verschaffen ondernemers en 
aanbestedende diensten meer 
rechtszekerheid en dragen bij tot het 
scheppen van gelijke kansen voor 
marktdeelnemers. Deze mechanismen 
kunnen dienen als instrumenten voor het 
opsporen en tijdig verhelpen van 
problemen, in het bijzonder voor 
projecten die medegefinancierd worden 
door de Unie, en kunnen structurele 
gebreken aan het licht brengen. Er 
bestaat met name een grote behoefte om 
deze mechanismen te coördineren met het 
oog op een consistente toepassing, 
controle en begeleiding van het 
aanbestedingenbeleid, alsook om de 
resultaten van het aanbestedingenbeleid 
in heel de Unie te evalueren.

(57) Uit de evaluatie is gebleken dat niet 
alle lidstaten consequent en systematisch 
toezicht houden op de uitvoering en 
werking van de aanbestedingsregels. Dit 
heeft een negatieve invloed op de correcte 
tenuitvoerlegging van de voorschriften van 
deze richtlijnen, hetgeen veel kosten en 
onzekerheid met zich brengt. Lidstaten 
zouden daarom hun inspanningen op het 
vlak van toezicht moeten opschroeven en 
in het geval van onzekerheden niet 
moeten aarzelen de Commissie om 
opheldering te vragen. Bovendien moet de 
Commissie jaarlijks verslag uitbrengen 
over de behoefte aan ophelderingen, 
nieuwe jurisprudentie van het Europees 
Hof van Justitie en de frequent gehoorde 
klachten met betrekking tot de uitvoering 
van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 220
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) De lidstaten moeten één nationale 
instantie belasten met het toezicht, de
uitvoering en de controle van 
aanbestedingen. Deze centrale instantie 
moet beschikken over eerstehandse en 
tijdige informatie met name over de 
verschillende problemen die zich in 
verband met de tenuitvoerlegging van de 
aanbestedingsregels voordoen. Zij moet 
onmiddellijk verslag kunnen uitbrengen 
over de werking van het beleid en 
mogelijke zwakten in de nationale 
wetgeving en praktijk en bijdragen tot een 
snelle formulering van oplossingen. Om 
corruptie en fraude efficiënt te bestrijden 
moeten deze centrale instantie en het 
ruime publiek ook de mogelijkheid 
hebben de tekst van de gegunde 
opdrachten nader te bekijken. Opdrachten 
met een hoge waarde moeten dan ook aan 
de toezichtinstantie worden doorgezonden 
en belanghebbende personen moeten 
toegang krijgen tot deze documenten, voor 
zover daardoor geen gewettigde openbare 
of particuliere belangen worden 
aangetast.

Schrappen

Or. en

Amendement 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) De lidstaten moeten één nationale Schrappen



AM\911613NL.doc 83/205 PE492.861v02-00

NL

instantie belasten met het toezicht, de 
uitvoering en de controle van 
aanbestedingen. Deze centrale instantie 
moet beschikken over eerstehandse en 
tijdige informatie met name over de 
verschillende problemen die zich in 
verband met de tenuitvoerlegging van de 
aanbestedingsregels voordoen. Zij moet 
onmiddellijk verslag kunnen uitbrengen 
over de werking van het beleid en 
mogelijke zwakten in de nationale 
wetgeving en praktijk en bijdragen tot een 
snelle formulering van oplossingen. Om 
corruptie en fraude efficiënt te bestrijden 
moeten deze centrale instantie en het 
ruime publiek ook de mogelijkheid 
hebben de tekst van de gegunde 
opdrachten nader te bekijken. Opdrachten 
met een hoge waarde moeten dan ook aan 
de toezichtinstantie worden doorgezonden 
en belanghebbende personen moeten 
toegang krijgen tot deze documenten, voor 
zover daardoor geen gewettigde openbare 
of particuliere belangen worden 
aangetast.

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake governance.

Amendement 222
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) De lidstaten moeten één nationale 
instantie belasten met het toezicht, de 
uitvoering en de controle van 
aanbestedingen. Deze centrale instantie 
moet beschikken over eerstehandse en 
tijdige informatie met name over de 

Schrappen
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verschillende problemen die zich in 
verband met de tenuitvoerlegging van de 
aanbestedingsregels voordoen. Zij moet 
onmiddellijk verslag kunnen uitbrengen 
over de werking van het beleid en 
mogelijke zwakten in de nationale 
wetgeving en praktijk en bijdragen tot een 
snelle formulering van oplossingen. Om 
corruptie en fraude efficiënt te bestrijden 
moeten deze centrale instantie en het 
ruime publiek ook de mogelijkheid 
hebben de tekst van de gegunde 
opdrachten nader te bekijken. Opdrachten 
met een hoge waarde moeten dan ook aan 
de toezichtinstantie worden doorgezonden 
en belanghebbende personen moeten 
toegang krijgen tot deze documenten, voor 
zover daardoor geen gewettigde openbare 
of particuliere belangen worden 
aangetast.

Or. en

Amendement 223
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) De lidstaten moeten één nationale 
instantie belasten met het toezicht, de 
uitvoering en de controle van 
aanbestedingen. Deze centrale instantie 
moet beschikken over eerstehandse en 
tijdige informatie met name over de 
verschillende problemen die zich in 
verband met de tenuitvoerlegging van de 
aanbestedingsregels voordoen. Zij moet 
onmiddellijk verslag kunnen uitbrengen 
over de werking van het beleid en 
mogelijke zwakten in de nationale 
wetgeving en praktijk en bijdragen tot een 
snelle formulering van oplossingen. Om 
corruptie en fraude efficiënt te bestrijden 

Schrappen
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moeten deze centrale instantie en het 
ruime publiek ook de mogelijkheid 
hebben de tekst van de gegunde 
opdrachten nader te bekijken. Opdrachten 
met een hoge waarde moeten dan ook aan 
de toezichtinstantie worden doorgezonden 
en belanghebbende personen moeten 
toegang krijgen tot deze documenten, voor 
zover daardoor geen gewettigde openbare 
of particuliere belangen worden 
aangetast.

Or. en

Amendement 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Niet alle aanbestedende diensten 
kunnen de interne expertise hebben om
economisch of technisch complexe 
opdrachten af te handelen. In dat verband 
zou aangepaste professionele 
ondersteuning een daadwerkelijke 
aanvulling vormen op activiteiten van
toezicht en controle. Deze doelstelling kan 
worden bereikt door instrumenten voor 
kennisdeling (kenniscentra) die 
technische bijstand bieden aan 
aanbestedende diensten; voorts kunnen 
ondernemingen, en niet het minst kmo's, 
administratieve bijstand genieten, in het 
bijzonder wanneer zij over de grenzen 
heen deelnemen aan 
aanbestedingsprocedures.

(59) Alle belanghebbenden moeten 
bevoegd worden om inbreuken op deze 
richtlijn te melden aan de bevoegde 
autoriteit of het Hof. Lidstaten moeten 
zorgen voor toegang tot de 
toezichthoudende autoriteiten, sectorale 
toezichtorganen, gemeentelijke, regionale 
of nationale mededingings- of controle-
autoriteiten, ombudsmannen en, waar 
aanwezig, nationale toezichtorganen.

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging.
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Amendement 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Op nationaal vlak bestaan er reeds 
structuren of mechanismen voor toezicht, 
controle en ondersteuning en deze kunnen 
natuurlijk worden gebruikt om toezicht te 
houden op aanbestedingen en om de 
uitvoering daarvan te controleren alsmede 
om aanbestedende diensten en 
ondernemers de nodige ondersteuning te 
verlenen.

(60) Om te zorgen voor gezonde 
procedures, met inbegrip van effectieve 
bestrijding van corruptie en fraude, zijn 
de traceerbaarheid en transparantie van 
de besluitvorming omtrent 
aanbestedingsprocedures cruciaal. De 
aanbestedende diensten dienen kopieën 
van contracten die zijn afgesloten voor 
opdrachten met een hoge waarde, te 
bewaren en toegang tot deze documenten 
te bieden aan belanghebbende partijen, 
overeenkomstig de toepasselijke regels 
inzake toegang tot documentatie.
Bovendien moeten de belangrijkste 
aspecten van de afzonderlijke 
aanbestedingsprocedures worden 
vastgelegd in een aanbestedingsverslag.
Om de administratieve last te beperken 
moet het aanbestedingsverslag verwijzen 
naar informatie die reeds is opgenomen in 
de desbetreffende kennisgevingen inzake 
de contractgunning. De elektronische 
systemen voor publicatie van deze 
kennisgevingen, die worden beheerd door 
de Commissie, moeten tevens worden 
verbeterd met het oog op bevordering van 
gegevensinvoer. Tegelijk moet het 
eenvoudiger worden gemaakt uitreksels 
van verslagen te maken en gegevens 
tussen systemen uit te wisselen.

Or. en

Motivering

Dit is naar aanleiding van de benadering van de Raad in het hoofdstuk inzake governance.
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Amendement 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Daadwerkelijke samenwerking is 
vereist om in elke lidstaat en in de Unie 
consistente adviesverlening en praktische 
hulp te verzekeren. Instanties die belast 
zijn met toezicht, uitvoering, controle en 
technische bijstand, moeten de 
mogelijkheid hebben informatie te delen 
en daartoe samenwerking aan te gaan; in 
dit verband moet de door elke lidstaat 
daartoe aangestelde instantie optreden als 
aanspreekpunt voor de diensten van de 
Commissie ten behoeve van 
gegevensverzameling, uitwisseling van 
informatie en toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de 
aanbestedingsregels van de Unie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alternatieve voorstellen inzake governance.

Amendement 227
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Daadwerkelijke samenwerking is 
vereist om in elke lidstaat en in de Unie 
consistente adviesverlening en praktische 
hulp te verzekeren. Instanties die belast 
zijn met toezicht, uitvoering, controle en
technische bijstand, moeten de 
mogelijkheid hebben informatie te delen en 

(61) Daadwerkelijke samenwerking is 
vereist om in elke lidstaat en in de Unie 
consistente adviesverlening en praktische 
hulp te verzekeren. Instanties die belast 
zijn met technische bijstand, moeten de 
mogelijkheid hebben informatie te delen en 
daartoe samenwerking aan te gaan.
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daartoe samenwerking aan te gaan; in dit 
verband moet de door elke lidstaat daartoe 
aangestelde instantie optreden als 
aanspreekpunt voor de diensten van de 
Commissie ten behoeve van 
gegevensverzameling, uitwisseling van 
informatie en toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de 
aanbestedingsregels van de Unie.

Or. en

Motivering

Deze artikelen veroorzaken een onnodige administratieve last. Het is aan de lidstaten om hun 
binnenlandse bestuur vorm te geven. Lidstaten kunnen zonder Europese regelgeving besluiten 
om een overzichtsorgaan in het leven te roepen (artikel 84). Artikel 84 is in strijd met het 
beginsel van subsidiariteit.

Amendement 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Daadwerkelijke samenwerking is 
vereist om in elke lidstaat en in de Unie 
consistente adviesverlening en praktische 
hulp te verzekeren. Instanties die belast 
zijn met toezicht, uitvoering, controle en 
technische bijstand, moeten de 
mogelijkheid hebben informatie te delen en 
daartoe samenwerking aan te gaan; in dit 
verband moet de door elke lidstaat daartoe 
aangestelde instantie optreden als 
aanspreekpunt voor de diensten van de 
Commissie ten behoeve van 
gegevensverzameling, uitwisseling van 
informatie en toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de 
aanbestedingsregels van de Unie.

(61) Daadwerkelijke samenwerking is 
vereist om in elke lidstaat en in de Unie 
consistente adviesverlening en praktische 
hulp te verzekeren. Instanties die belast 
zijn met toezicht, uitvoering, controle en 
technische bijstand, moeten de 
mogelijkheid hebben informatie te delen en 
daartoe samenwerking aan te gaan.

Or. en
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Amendement 229
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Met het oog op aanpassing aan de 
snelle ontwikkelingen op het gebied van 
techniek, economie en regelgeving dient de 
bevoegdheid om handelingen in de zin van 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie vast te 
stellen aan de Commissie te worden 
overgedragen wat betreft een aantal niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn.
Wegens de verplichting tot nakoming van 
internationale overeenkomsten moet de 
Commissie immers bevoegdheid krijgen 
om de technische procedures voor de 
berekeningsmethoden van de drempels te 
wijzigen alsmede om de drempels zelf 
regelmatig te herzien; de technische details 
en kenmerken van de middelen voor 
elektronische ontvangst moeten worden 
aangepast aan de technologische 
ontwikkelingen en de administratieve 
behoeften; de Commissie moet eveneens 
bevoegdheid krijgen om een aantal 
technische normen voor elektronische 
communicatie verplicht te stellen teneinde, 
rekening houdend met technologische 
ontwikkelingen en administratieve 
behoeften, de interoperabiliteit van 
technische formaten, processen en 
kennisgevingen te verzekeren in 
aanbestedingsprocedures waar gebruik 
wordt gemaakt van elektronische 
communicatie; voorts moet de Commissie 
bevoegdheid krijgen om de inhoud van in 
aankondigingen verplicht mee te delen 
informatie aan te passen, zodat 
administratieve behoeften en 
veranderingen in de regelgeving op 
nationaal vlak en in de EU hierin worden 

(62) Met het oog op aanpassing aan de 
snelle ontwikkelingen op het gebied van 
techniek, economie en regelgeving dient de 
bevoegdheid om handelingen in de zin van 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie vast te 
stellen aan de Commissie te worden 
overgedragen wat betreft een aantal niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn.
Wegens de verplichting tot nakoming van 
internationale overeenkomsten moet de 
Commissie immers bevoegdheid krijgen 
om de technische procedures voor de 
berekeningsmethoden van de drempels te 
wijzigen alsmede om de drempels zelf 
regelmatig te herzien; de technische details 
en kenmerken van de middelen voor 
elektronische ontvangst moeten worden 
aangepast aan de technologische 
ontwikkelingen en de administratieve 
behoeften; de Commissie moet eveneens 
bevoegdheid krijgen om een aantal 
technische normen voor elektronische 
communicatie verplicht te stellen teneinde, 
rekening houdend met technologische 
ontwikkelingen en administratieve 
behoeften, de interoperabiliteit van 
technische formaten, processen en 
kennisgevingen te verzekeren in 
aanbestedingsprocedures waar gebruik 
wordt gemaakt van elektronische 
communicatie; de lijst van 
wetgevingshandelingen van de Unie tot 
invoering van de in artikel 77, lid 3, 
bedoelde gemeenschappelijke 
methodologieën voor de berekening van 
levenscycluskosten; de lijst van de in de 
artikelen 70 en 79 bedoelde internationale 
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weergegeven; de lijst van 
wetgevingshandelingen van de Unie tot 
invoering van de in artikel 77, lid 3, 
bedoelde gemeenschappelijke 
methodologieën voor de berekening van 
levenscycluskosten; de lijst van de in de 
artikelen 70 en 79 bedoelde internationale 
sociale en milieuovereenkomsten en de lijst 
van de in artikel 27, lid 3, bedoelde EU-
wetgeving waarvan de tenuitvoerlegging 
het vermoeden van vrije toegang tot een 
bepaalde markt vormt, alsmede de in 
artikel 4, lid 4, vermelde bijlage II, die een 
opsomming geeft van de bij de beoordeling 
van het bestaan van bijzondere of 
uitsluitende rechten in aanmerking te 
nemen wetgevingshandelingen, moeten 
snel worden aangepast om de op sectorale 
basis vastgestelde maatregelen daarin op te 
nemen. Om in deze behoefte te voorzien 
moet de Commissie bevoegd worden om 
de lijsten bij te werken.

sociale en milieuovereenkomsten en de lijst 
van de in artikel 27, lid 3, bedoelde EU-
wetgeving waarvan de tenuitvoerlegging 
het vermoeden van vrije toegang tot een 
bepaalde markt vormt, alsmede de in 
artikel 4, lid 4, vermelde bijlage II, die een 
opsomming geeft van de bij de beoordeling 
van het bestaan van bijzondere of 
uitsluitende rechten in aanmerking te 
nemen wetgevingshandelingen, moeten 
snel worden aangepast om de op sectorale 
basis vastgestelde maatregelen daarin op te 
nemen. Om in deze behoefte te voorzien 
moet de Commissie bevoegd worden om 
de lijsten bij te werken.

Or. en

Amendement 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, onder meer op deskundigenniveau.
Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(63) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie passende raadplegingen houdt
met alle belanghebbenden, waaronder 
belangenorganisaties van kmo's, 
milieuorganisaties, 
consumentenorganisaties en vakbonden.
Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.
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Or. en

Amendement 231
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om eenvormige voorwaarden te 
verzekeren voor de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn, alsook voor de in bijlage IX 
bedoelde procedure voor verzending en 
bekendmaking van gegevens en voor de 
procedures voor het opstellen en verzenden 
van aankondigingen, voor de 
standaardformulieren voor de 
bekendmaking van aankondigingen 
alsmede voor standaarden voor verwerking 
en kennisgevingen en het door de 
toezichtinstanties te gebruiken 
gemeenschappelijk model voor het 
opstellen van het implementatie- en 
statistisch verslag, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren35. De 
raadplegingprocedure moet worden 
gebruikt voor het vaststellen van deze 
uitvoeringshandelingen, die uit financieel 
oogpunt geen gevolgen hebben of geen 
invloed hebben op de aard en reikwijdte 
van verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. Deze handelingen worden 
integendeel gekenmerkt door een zuiver 
administratieve doelstelling en dienen om 
de toepassing van regels uit hoofde van 

(64) Om eenvormige voorwaarden te 
verzekeren voor de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn, alsook voor de in bijlage IX 
bedoelde procedure voor verzending en 
bekendmaking van gegevens en voor de 
procedures voor het opstellen en verzenden 
van aankondigingen, voor de 
standaardformulieren voor de 
bekendmaking van aankondigingen 
alsmede voor standaarden voor verwerking 
en kennisgevingen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren35. De 
raadplegingprocedure moet worden 
gebruikt voor het vaststellen van deze 
uitvoeringshandelingen, die uit financieel 
oogpunt geen gevolgen hebben of geen 
invloed hebben op de aard en reikwijdte 
van verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. Deze handelingen worden 
integendeel gekenmerkt door een zuiver 
administratieve doelstelling en dienen om 
de toepassing van regels uit hoofde van 
deze richtlijn te vergemakkelijken. Voorts 
dienen de besluiten waarbij wordt 
vastgesteld of een bepaalde activiteit 
rechtstreeks aan concurrentie is 
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deze richtlijn te vergemakkelijken. Voorts 
dienen de besluiten waarbij wordt 
vastgesteld of een bepaalde activiteit 
rechtstreeks aan concurrentie is 
blootgesteld op markten die vrije toegang 
bieden, te worden genomen onder 
voorwaarden die eenvormigheid bij de 
tenuitvoerlegging van die bepaling 
waarborgen. Daarom moeten aan de 
Commissie ook uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend met betrekking tot de 
nadere regels voor de uitvoering van de 
procedure krachtens artikel 28, waarbij 
wordt vastgesteld of artikel 27 dan wel de 
besluiten zelf van toepassing zijn. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De 
raadplegingprocedure moet worden 
gebruikt voor de vaststelling van deze 
uitvoeringshandelingen.

blootgesteld op markten die vrije toegang 
bieden, te worden genomen onder 
voorwaarden die eenvormigheid bij de 
tenuitvoerlegging van die bepaling 
waarborgen. Daarom moeten aan de 
Commissie ook uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend met betrekking tot de 
nadere regels voor de uitvoering van de 
procedure krachtens artikel 28, waarbij 
wordt vastgesteld of artikel 27 dan wel de 
besluiten zelf van toepassing zijn. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De 
raadplegingprocedure moet worden 
gebruikt voor de vaststelling van deze 
uitvoeringshandelingen.

Or. en

Amendement 232
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gunning in de zin van deze richtlijn is 
de aankoop of de verkrijging in een 
andere vorm van werken, leveringen of 
diensten door een of meer aanbestedende 
diensten van door deze aanbestedende 
diensten gekozen ondernemers, mits de 
werken, leveringen of diensten bedoeld 
zijn voor de uitoefening van een van de in 

2. Gunning in de zin van deze richtlijn is 
de aankoop van werken, leveringen of 
diensten via een overheidsopdracht door 
een of meer aanbestedende diensten van 
door deze aanbestedende diensten gekozen 
ondernemers, mits de werken, leveringen 
of diensten bedoeld zijn voor de 
uitoefening van een van de in de artikelen 
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de artikelen 5 tot en met 11 bedoelde 
activiteiten.

5 tot en met 11 bedoelde activiteiten. Deze 
richtlijn heeft geen betrekking op 
aanbestedingen die geen verband houden 
met nutsvoorzieningen.

Or. en

Motivering

De aanbestedingsrichtlijn is alleen op "aanbestedingen" van toepassing, met inbegrip van lease 
en huur. Volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-451/08 vallen werken, 
leveringen en diensten die geen publiek doel dienen en niet rechtstreeks ten goede komen aan de 
aanbestedende dienst, niet onder het aanbestedingsrecht.

Amendement 233
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gunning in de zin van deze richtlijn is 
de aankoop of de verkrijging in een 
andere vorm van werken, leveringen of 
diensten door een of meer aanbestedende 
diensten van door deze aanbestedende 
diensten gekozen ondernemers, mits de 
werken, leveringen of diensten bedoeld 
zijn voor de uitoefening van een van de in 
de artikelen 5 tot en met 11 bedoelde 
activiteiten.

2. Gunning in de zin van deze richtlijn is 
de aankoop van werken, leveringen of 
diensten in het kader van 
overheidsopdrachten door een of meer 
aanbestedende diensten van door deze 
aanbestedende diensten gekozen 
ondernemers, mits de werken, leveringen 
of diensten bedoeld zijn voor de 
uitoefening van een van de in de artikelen 
5 tot en met 11 bedoelde activiteiten.

Or. de

Amendement 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gunning in de zin van deze richtlijn is 
de aankoop of de verkrijging in een 

2. Gunning in de zin van deze richtlijn is 
de aankoop van werken, leveringen of 
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andere vorm van werken, leveringen of 
diensten door een of meer aanbestedende 
diensten van door deze aanbestedende 
diensten gekozen ondernemers, mits de 
werken, leveringen of diensten bedoeld 
zijn voor de uitoefening van een van de in 
de artikelen 5 tot en met 11 bedoelde 
activiteiten.

diensten via een overheidsopdracht door 
een of meer aanbestedende diensten van 
door deze aanbestedende diensten gekozen 
ondernemers, mits de werken, leveringen 
of diensten bedoeld zijn voor de 
uitoefening van een van de in de artikelen 
5 tot en met 11 bedoelde activiteiten.

Aanbesteding in de zin van deze richtlijn 
is de aankoop van werken, leveringen of 
diensten via een overheidsopdracht door 
een of meer aanbestedende diensten van 
door deze aanbestedende diensten 
gekozen ondernemers.

Or. en

Amendement 235
Evelyne Gebhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gunning in de zin van deze richtlijn is 
de aankoop of de verkrijging in een andere 
vorm van werken, leveringen of diensten 
door een of meer aanbestedende diensten 
van door deze aanbestedende diensten 
gekozen ondernemers, mits de werken, 
leveringen of diensten bedoeld zijn voor de 
uitoefening van een van de in de artikelen 
5 tot en met 11 bedoelde activiteiten.

2. Gunning in de zin van deze richtlijn is 
de aankoop of de verkrijging in een andere 
vorm van werken, leveringen of diensten in 
de zin van deze richtlijn door een of meer 
aanbestedende diensten van door deze 
aanbestedende diensten gekozen 
ondernemers, ongeacht of deze werken, 
leveringen of diensten een openbare 
bestemming hebben of niet.

Or. de

Amendement 236
Heide Rühle

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

Een geheel van werken, leveringen en/of 
diensten, zelfs indien aangekocht in 
verschillende opdrachten, vormt één 
enkele aanbesteding in de zin van deze 
richtlijn indien de opdrachten deel 
uitmaken van één enkel project.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze definitie is te algemeen en te vaag.

Amendement 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een geheel van werken, leveringen en/of 
diensten, zelfs indien aangekocht in 
verschillende opdrachten, vormt één 
enkele aanbesteding in de zin van deze 
richtlijn indien de opdrachten deel 
uitmaken van één enkel project.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze definitie is te algemeen en te vaag.

Amendement 238
Cornelis de Jong

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

Een geheel van werken, leveringen en/of 
diensten, zelfs indien aangekocht in 
verschillende opdrachten, vormt één 
enkele aanbesteding in de zin van deze 
richtlijn indien de opdrachten deel 
uitmaken van één enkel project.

Schrappen

Or. en

Amendement 239
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een geheel van werken, leveringen en/of 
diensten, zelfs indien aangekocht in 
verschillende opdrachten, vormt één 
enkele aanbesteding in de zin van deze 
richtlijn indien de opdrachten deel 
uitmaken van één enkel project.

Schrappen

Or. de

Amendement 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een geheel van werken, leveringen en/of
diensten, zelfs indien aangekocht in 
verschillende opdrachten, vormt één enkele 
aanbesteding in de zin van deze richtlijn 
indien de opdrachten deel uitmaken van 
één enkel project.

Een geheel van werken, leveringen of
diensten die in hun economische en 
technische functie uniform van aard zijn, 
zelfs indien aangekocht in verschillende 
opdrachten, vormt één enkele aanbesteding 
in de zin van deze richtlijn indien de 
opdrachten deel uitmaken van één enkel 
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project.

Or. en

Motivering

De verwoording van het Commissievoorstel, dat erop gericht is te voorkomen dat de EU-
aanbestedingsregels worden omzeild door middel van kunstmatige opsplitsing van contracten, is 
te verreikend, bijvoorbeeld in het geval van bouwkundige en architectonische planning.
Derhalve gaat de voorgestelde verwoording uit van paragraaf 41 van het recente arrest van het 
EHJ C-574/10.

Amendement 241
Robert Rochefort

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De diensten die geregeld worden 
door het algemene stelsel van deze 
richtlijn zijn de diensten die opgesomd 
worden in bijlage XVII bis, deel A. De 
artikelen 84 tot en met 86 van de 
onderhavige richtlijn zijn van toepassing 
op de opdrachten voor specifieke diensten 
die zijn opgesomd in bijlage XVII bis, deel 
B.

Or. fr

Amendement 242
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Deze richtlijn laat het arbeidsrecht 
onverlet, dat wil zeggen alle wettelijke of 
contractuele bepalingen betreffende 
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arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
met inbegrip van de gezondheid en 
veiligheid op het werk en de betrekkingen 
tussen werkgevers en werknemers, die de 
lidstaten toepassen overeenkomstig 
nationale wettelijke bepalingen die in 
overeenstemming zijn met het 
Gemeenschapsrecht. Evenmin is deze 
richtlijn van invloed op de 
socialezekerheidsregeling van de 
lidstaten.

Or. de

Amendement 243
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
uitoefening van de grondrechten zoals die 
zijn erkend door de lidstaten en in het 
Gemeenschapsrecht. Zij doet evenmin 
afbreuk aan het recht om over collectieve 
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze te sluiten en naleving ervan af te 
dwingen, en om vakbondsacties te voeren 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijken die in overeenstemming zijn 
met het Gemeenschapsrecht.

Or. de

Amendement 244
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 quater
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
vrijheid van de lidstaten om in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht vast te stellen wat zij 
als diensten van algemeen economisch 
belang beschouwen, hoe deze diensten 
moeten worden georganiseerd en 
gefinancierd, in overeenstemming met de 
regels inzake staatssteun, en aan welke 
bijzondere verplichtingen zij onderworpen 
zijn.

Or. de

Amendement 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) een "publiekrechtelijke instelling" is 
een instelling die voldoet aan alle 
volgende kenmerken:

(4) een "publiekrechtelijke instelling" is 
een dienst:

Or. en

Amendement 246
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
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zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is, winst nastreeft en de met de 
uitoefening van haar activiteit verbonden 
verliezen draagt, niet het doel te voorzien 
in andere behoeften van algemeen belang 
dan die van industriële of commerciële 
aard;

van industriële of commerciële aard;

Or. en

Motivering

Deze definitie gaat uit van de huidige definitie van artikel 2, lid 1, onder punt a) van 
Richtlijn 2004/17/EG, en is reeds goedgekeurd. Zo kan wettelijke onzekerheid worden vermeden.

Amendement 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 
zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is, winst nastreeft en de met de 
uitoefening van haar activiteit verbonden 
verliezen draagt, niet het doel te voorzien 
in andere behoeften van algemeen belang 
dan die van industriële of commerciële 
aard;

(a) die is opgericht voor, of die het 
specifieke doel heeft te voorzien in 
behoeften van algemeen belang en niet van 
industriële of commerciële aard;

Or. en

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van de definitie van "publiekrechtelijke instelling".

Amendement 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 
zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is, winst nastreeft en de met de uitoefening 
van haar activiteit verbonden verliezen 
draagt, niet het doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard;

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 
zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is en economische activiteiten ontplooit 
door goederen en diensten op de markt 
aan te bieden, winst nastreeft en de met de 
uitoefening van haar activiteit verbonden 
verliezen draagt, niet het doel te voorzien 
in andere behoeften van algemeen belang 
dan die van industriële of commerciële 
aard;

Or. en

Motivering

De huidige verwoording van de bepaling leidt tot wettelijke onzekerheid aangezien deze verwijst 
naar begrippen die slechts vaag worden genoemd. Derhalve kan deze aan de basis liggen van 
uiteenlopende interpretaties en uitvoerige geschillen. Het voorgestelde amendement maakt 
daarentegen gebruik van de definitie van economische activiteit die door de Commissie wordt 
geboden in haar mededeling betreffende de toepassing van staatssteunregels van de Europese 
Unie op voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende 
compensatie (PB C 8, 11.1.2012, blz. 4), overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Europees 
Hof van Justitie.

Amendement 249
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 
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zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is, winst nastreeft en de met de 
uitoefening van haar activiteit verbonden 
verliezen draagt, niet het doel te voorzien 
in andere behoeften van algemeen belang 
dan die van industriële of commerciële 
aard;

zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is en economische activiteiten ontplooit 
door goederen en diensten op de markt 
aan te bieden, niet het doel te voorzien in 
andere behoeften van algemeen belang dan 
die van industriële of commerciële aard;

Or. en

Motivering

De huidige verwoording van de bepaling leidt tot wettelijke onzekerheid aangezien deze verwijst 
naar begrippen die slechts vaag worden genoemd. Derhalve kan deze aan de basis liggen van 
uiteenlopende interpretaties en uitvoerige geschillen. Het voorgestelde amendement maakt 
daarentegen gebruik van de definitie van economische activiteit die door de Commissie wordt 
geboden in haar mededeling betreffende de toepassing van staatssteunregels van de Europese 
Unie op voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende 
compensatie (PB C 8, 11.1.2012, blz. 4), overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Europees 
Hof van Justitie.

Amendement 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 
zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is, winst nastreeft en de met de 
uitoefening van haar activiteit verbonden 
verliezen draagt, niet het doel te voorzien 
in andere behoeften van algemeen belang 
dan die van industriële of commerciële 
aard;

(a) zij is opgericht of zij heeft het 
specifieke doel om te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 
zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is en die economische activiteiten 
ontplooit door goederen en diensten aan 
te bieden op de markt, niet het doel te 
voorzien in andere behoeften van algemeen 
belang dan die van industriële of 
commerciële aard;

Or. it



AM\911613NL.doc 103/205 PE492.861v02-00

NL

Amendement 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 
zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is, winst nastreeft en de met de 
uitoefening van haar activiteit verbonden 
verliezen draagt, niet het doel te voorzien 
in andere behoeften van algemeen belang 
dan die van industriële of commerciële 
aard;

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 
zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is en economische activiteiten ontplooit 
door goederen en diensten op de markt 
aan te bieden, niet het doel te voorzien in 
andere behoeften van algemeen belang dan 
die van industriële of commerciële aard;

Or. en

Motivering

De huidige verwoording van de bepaling leidt tot wettelijke onzekerheid aangezien deze verwijst 
naar begrippen die slechts vaag worden genoemd. Derhalve kan deze aan de basis liggen van 
uiteenlopende interpretaties en uitvoerige geschillen. Het voorgestelde amendement maakt 
daarentegen gebruik van de definitie van economische activiteit die door de Commissie wordt 
geboden in haar mededeling betreffende de toepassing van staatssteunregels van de Europese 
Unie op voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende 
compensatie (PB C 8, 11.1.2012, blz. 4), overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Europees 
Hof van Justitie.

Amendement 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij bezit rechtspersoonlijkheid; (b) die rechtspersoonlijkheid bezit,

Or. en
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Amendement 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij wordt, merendeels, door de 
nationale, regionale of lokale overheid of 
andere publiekrechtelijke lichamen 
gefinancierd; of is voor haar beheer 
onderworpen aan toezicht door deze 
laatsten; of heeft een bestuurs-, 
leidinggevend of toezichthoudend orgaan 
waarvan de leden voor meer dan de helft
door de staat, de regionale of lokale 
overheden of andere publiekrechtelijke 
instellingen zijn aangewezen;

(c) die voldoet aan ten minste een van de 
volgende voorwaarden:
(i) het merendeel van de financiering is 
afkomstig van de nationale, regionale of 
lokale overheid of andere 
publiekrechtelijke lichamen;

(ii) de meerderheid van het bestuurs-, 
leidinggevend of toezichthoudend orgaan 
is aangewezen door de staat, de regionale 
of lokale overheden of andere 
publiekrechtelijke instellingen;

(iii) de besluitvorming is onderworpen 
aan bestuurlijke controle door de staat, de 
regionale of lokale overheden of andere 
publiekrechtelijke instellingen;

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt het toepassingsgebied van de richtlijn verhelderd in de zin van welke soorten 
organisaties onder de richtlijn vallen.

Amendement 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij wordt, merendeels, door de 
nationale, regionale of lokale overheid of 
andere publiekrechtelijke lichamen 
gefinancierd; of is voor haar beheer 

(c) zij wordt merendeels door de nationale, 
regionale of lokale overheid of door andere 
publiekrechtelijke lichamen gefinancierd;
of zij is voor haar beheer onderworpen aan 
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onderworpen aan toezicht door deze 
laatsten; of heeft een bestuurs-, 
leidinggevend of toezichthoudend orgaan 
waarvan de leden voor meer dan de helft 
door de staat, de regionale of lokale 
overheden of andere publiekrechtelijke 
instellingen zijn aangewezen;

toezicht door deze laatsten; of zij heeft een 
bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan waarvan de leden 
voor meer dan de helft door de staat, de 
regionale of lokale overheden of andere 
publiekrechtelijke instellingen zijn 
aangewezen; In deze richtlijn wordt onder 
"publiekrechtelijke organen" niet 
verstaan: beursgenoteerde 
ondernemingen en ondernemingen die 
direct of indirect gecontroleerd worden 
door of verwant zijn aan deze 
ondernemingen;

Or. it

Amendement 255
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) of een werk of het verwezenlijken 
met welke middelen dan ook van een werk 
dat voldoet aan de eisen van de 
aanbestedende dienst; een "werk" is het 
product van een geheel van bouwkundige 
of civieltechnische werken dat ertoe 
bestemd is als zodanig een economische 
of technische functie te vervullen;

Or. en

Motivering

De definitie van Richtlijn 2004/17/EG. Deze is reeds goedgekeurd en functioneert goed.

Amendement 256
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de uitvoering, of het ontwerp en de 
uitvoering, van een werk;

Schrappen

Or. en

Amendement 257
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het verwezenlijken met welke middelen 
dan ook van een werk dat voldoet aan de 
eisen van de aanbestedende dienst die een 
beslissende invloed uitoefent op het soort 
en het ontwerp van het werk;

Schrappen

Or. en

Amendement 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "opdrachten voor leveringen" zijn 
opdrachten die betrekking hebben op de 
aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of 
zonder koopoptie, van producten. Een 
opdracht voor leveringen kan in 
bijkomende orde betrekking hebben op 
werkzaamheden voor het aanbrengen en 
installeren;

(10) "opdrachten voor leveringen" zijn 
opdrachten die betrekking hebben op de 
aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of 
zonder koopoptie, of levering van 
producten. Een opdracht voor leveringen 
kan in bijkomende orde betrekking hebben 
op de werkzaamheden voor het aanbrengen 
en installeren ervan;

Or. it
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Amendement 259
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "ondernemer": elke natuurlijke of 
rechtspersoon of aanbestedende dienst of 
elke combinatie van deze personen en/of 
diensten die de uitvoering van werken 
en/of een werk, een levering van producten 
of een verrichting van diensten op de markt 
aanbiedt;

(12) "ondernemer": elke private of 
publieke natuurlijke of rechtspersoon of 
elke combinatie van deze personen en/of 
diensten die de uitvoering van werken 
en/of een werk, een levering van producten 
of een verrichting van diensten op de markt 
aanbiedt;

Or. fr

Amendement 260
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "aanbestedingsdocumenten" zijn alle 
documenten die door de aanbestedende 
dienst zijn opgesteld of vermeld ter 
omschrijving of bepaling van onderdelen 
van de aanbesteding, met inbegrip van de 
aankondiging van opdracht, de 
vooraankondiging of de aankondigingen 
inzake het bestaan van een 
erkenningsregeling wanneer deze worden 
gebruikt als oproep tot mededinging, de 
technische specificaties, de voorgestelde 
contractvoorwaarden, formaten voor de 
aanbieding van documenten door 
gegadigden en inschrijvers, informatie over 
algemeen toepasselijke verplichtingen en 
alle aanvullende documenten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en
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Amendement 261
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder productie, vervoer, 
gebruik en onderhoud, in het bestaan van 
een product, werk of aanbieding van een 
dienst, gaande van de verkrijging van de 
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming en de afhandeling;

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder onderzoek, 
ontwikkeling, productie, vervoer, gebruik 
en onderhoud, in het bestaan van een 
product, werk of aanbieding van een 
dienst, gaande van de verkrijging van de 
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming en de afhandeling;

Or. en

Amendement 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder productie, vervoer, 
gebruik en onderhoud, in het bestaan van 
een product, werk of aanbieding van een 
dienst, gaande van de verkrijging van de 
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming en de afhandeling;

(22) een "levenscyclus" is de monetisatie, 
waar mogelijk, van de volledige kosten in 
verband met de overheidsopdracht, met 
inbegrip van onderhoud en de kosten van 
hulpbronnenefficiëntie (inclusief 
energie), recyclingkosten aan het einde 
van de levensduur en de kosten van de 
sociale voetafdruk voor zover deze 
verband houden met de prestaties van het
contract. Efficiënt ontwerp, efficiënte 
planning en efficiënt gebruik van 
elektronische middelen kunnen eveneens 
in de monetisatie van de levenscyclus 
worden opgenomen. Ten behoeve van de 
overheidsopdracht loopt de levenscyclus 
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van het moment van aankoop over de 
gehele levensduur van de werken, 
leveringen of diensten. Dit vormt een 
integraal en onafscheidbaar onderdeel 
van de berekening van de economische 
meest voordelige inschrijving.

Or. en

Motivering

Al hebben aanbestedende diensten in het belang van de belastingbetaler de verantwoordelijkheid 
om te zorgen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding ten aanzien van welke oplossing moet 
worden geselecteerd voor de overheidsopdracht, alsmede te zorgen dat dit op de lange termijn 
niet leidt tot algehele hogere kosten voor de samenleving of het milieu, deze 
verantwoordelijkheid kan alleen redelijk functioneren vanuit het gezichtspunt van de aankoop.
Aanbestedende diensten kunnen onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor ongunstige 
milieu- of sociale keuzen van private ondernemingen.

Amendement 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder productie, vervoer, 
gebruik en onderhoud, in het bestaan van 
een product, werk of aanbieding van een 
dienst, gaande van de verkrijging van de 
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming en de afhandeling;

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder onderzoek, 
ontwikkeling, vervoer, gebruik en 
onderhoud, in het bestaan van een product, 
werk of aanbieding van een dienst, op 
voorwaarde dat de gegevens met 
betrekking daartoe op zinnige wijze 
kunnen worden gemeten en verzameld;

Or. en

Amendement 264
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder productie, vervoer, 
gebruik en onderhoud, in het bestaan van 
een product, werk of aanbieding van een 
dienst, gaande van de verkrijging van de 
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming en de afhandeling;

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia van een product, werk of aanbieding 
van een dienst, gaande van de verkrijging 
tot het gebruik, het onderhoud, de 
verwijdering, de opruiming en de 
afhandeling;

Or. en

Amendement 265
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) "gestandaardiseerde producten" 
zijn producten die qua samenstelling of 
kenmerken niet wezenlijk verschillen.

Or. en

Amendement 266
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) een "concessieovereenkomst voor 
diensten" is een overeenkomst met 
dezelfde kenmerken als een opdracht voor 
diensten met uitzondering van het feit dat 
de tegenprestatie voor de te verrichten 
diensten bestaat hetzij in uitsluitend het 
recht de dienst te exploiteren, hetzij in dit 
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recht, gecombineerd met een prijs.

Or. en

Amendement 267
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) "niet onder internationale 
verbintenissen vallende leveringen of 
diensten" zijn leveringen of diensten die 
van oorsprong zijn uit een land waarmee 
de Unie geen internationale overeenkomst 
heeft gesloten op het gebied van 
overheidsopdrachten, met inbegrip van 
verbintenissen inzake markttoegang, of 
producten of diensten die van oorsprong 
zijn uit een land waarmee de Unie een 
dergelijke overeenkomst heeft gesloten 
maar waarop de desbetreffende 
overeenkomst niet van toepassing is.

Or. en

Amendement 268
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) "niet onder internationale 
verbintenissen vallende goederen, werken, 
leveringen en diensten" zijn goederen, 
werken, leveringen en diensten die van 
oorsprong zijn uit een land waarmee de 
Unie geen internationale overeenkomst 
heeft gesloten op het gebied van 
overheidsopdrachten, met inbegrip van 
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verbintenissen inzake markttoegang, of 
goederen, werken, leveringen en diensten 
die van oorsprong zijn uit een land 
waarmee de Unie een dergelijke 
overeenkomst heeft gesloten maar waarop 
de desbetreffende overeenkomst niet van 
toepassing is;

Or. fr

Amendement 269
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een van de activiteiten waarvoor 
de opdracht is bestemd, aan deze richtlijn 
is onderworpen en de andere activiteit aan 
[2004/18/EG], en indien het objectief 
gezien onmogelijk is vast te stellen voor 
welke activiteit de opdracht in hoofdzaak 
bestemd is, wordt de opdracht gegund 
overeenkomstig genoemde Richtlijn
[2004/18/EG].

3. Indien een van de activiteiten waarvoor 
de opdracht is bestemd, aan deze richtlijn 
is onderworpen en de andere activiteit aan 
[2004/18/EG], en indien het objectief 
gezien onmogelijk is vast te stellen voor 
welke activiteit de opdracht in hoofdzaak 
bestemd is, wordt de toepassing van deze 
richtlijn vastgesteld op basis van het 
voornaamste onderwerp van deze 
opdracht.

Or. es

Amendement 270
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Rechten die zijn verleend door middel 
van een procedure waarin passende 
publiciteit is verzekerd en waarin de 
verlening van deze rechten op objectieve 
criteria was gebaseerd, vormen geen 

2. Rechten die zijn verleend door middel 
van een aanbestedingsprocedure waarin 
passende publiciteit is verzekerd en waarin 
de verlening van deze rechten op 
objectieve en niet-discriminerende 
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"bijzondere of uitsluitende rechten" in de 
zin van artikel 2, punt 6.

gunningcriteria was gebaseerd, vormen 
geen "bijzondere of uitsluitende rechten" in 
de zin van artikel 2, punt 6.

Or. it

Amendement 271
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aanbestedingsprocedures met een 
voorafgaande oproep tot mededinging 
overeenkomstig Richtlijn [2004/18/EG], 
[Richtlijn … (concessies)] of deze richtlijn;

(a) aanbestedingsprocedures met een 
voorafgaande oproep tot mededinging 
overeenkomstig Richtlijn [2004/18/EG], 
[Richtlijn … (concessies)], deze richtlijn of 
andere aanbestedingsprocedures van de 
lidstaten die voornoemde richtlijnen 
hebben vastgesteld, ook voor de gunning 
van opdrachten.

Or. es

Amendement 272
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aanbestedende diensten of 
overheidsbedrijven zijn en die een van de 
in de artikelen 5 tot en met 11 bedoelde 
activiteiten uitoefenen;

(a) aanbestedende diensten of 
overheidsbedrijven zijn en die een van de 
in de artikelen 5 tot en met 11 bedoelde 
activiteiten uitoefenen, met uitzondering 
van gevallen waarin de activiteit wordt 
verricht op basis van rechten die zijn 
verleend overeenkomstig lid 2 van dit 
artikel;

Or. en
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Amendement 273
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aanbestedende diensten of 
overheidsbedrijven zijn en die een van de 
in de artikelen 5 tot en met 11 bedoelde 
activiteiten uitoefenen;

(a) aanbestedende diensten of 
overheidsbedrijven zijn, met uitzondering 
van de in lid 4 bedoelde gevallen, en die 
een van de in de artikelen 5 tot en met 11 
bedoelde activiteiten uitoefenen;

Or. it

Amendement 274
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De onderhavige richtlijn is niet van 
toepassing op overheidsbedrijven die de in 
de artikelen 5 tot en met 11 bedoelde 
activiteiten uitoefenen uit hoofde van de 
in overeenstemming met lid 2 van het 
onderhavige artikel toegekende rechten.

Or. it

Amendement 275
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gas en warmte Gas, warmte en koeling
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Or. en

Motivering

In veel lidstaten zijn de gemeentelijke exploitanten van verwarming en koeling 
overheidsinstellingen. Op grond van artikel 5 van de voorgestelde richtlijn nutsbedrijven (maar 
ook in artikel 3 van de bestaande Richtlijn 2004/17/EG) is de levering van verwarming een 
activiteit die valt binnen het toepassingsbereik van de richtlijn nutsbedrijven. Of dit ook koeling 
omvat, is vooralsnog niet wettelijk verduidelijkt.

Amendement 276
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot gas en warmte is 
deze richtlijn van toepassing op de 
volgende activiteiten:

1. Met betrekking tot gas, warmte en
koeling is deze richtlijn van toepassing op 
de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 277
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot gas en warmte is 
deze richtlijn van toepassing op de 
volgende activiteiten:

1. Met betrekking tot gas, warmte en
koeling is deze richtlijn van toepassing op 
de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 278
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
gas of warmte;

(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
gas, warmte of koeling;

Or. en

Amendement 279
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
gas of warmte;

(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
gas, warmte of koeling;

Or. en

Amendement 280
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gas- of warmtetoevoer naar deze 
netten.

(b) de gas-, warmte- of koelingtoevoer
naar deze netten.

Or. en
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Amendement 281
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gas- of warmtetoevoer naar deze 
netten.

(b) de gas-, warmte- of koelingtoevoer
naar deze netten.

Or. en

Amendement 282
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toevoer van gas of warmte naar 
netten bestemd voor openbare 
dienstverlening door een andere 
aanbestedende entiteit dan een 
aanbestedende dienst, wordt niet als een in 
lid 1 bedoelde activiteit beschouwd, 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

2. De toevoer van gas, warmte of koeling
naar netten bestemd voor openbare 
dienstverlening door een andere 
aanbestedende entiteit dan een 
aanbestedende dienst, wordt niet als een in
lid 1 bedoelde activiteit beschouwd, 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Amendement 283
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toevoer van gas of warmte naar 
netten bestemd voor openbare 
dienstverlening door een andere 
aanbestedende entiteit dan een 

2. De toevoer van gas, warmte of koeling
naar netten bestemd voor openbare 
dienstverlening door een andere 
aanbestedende entiteit dan een 



PE492.861v02-00 118/205 AM\911613NL.doc

NL

aanbestedende dienst, wordt niet als een in 
lid 1 bedoelde activiteit beschouwd, 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

aanbestedende dienst, wordt niet als een in 
lid 1 bedoelde activiteit beschouwd, 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Amendement 284
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de productie van gas of warmte door de 
betrokken entiteit is het onvermijdelijke 
resultaat van de uitoefening van een andere 
activiteit dan de in de lid 1 of in de 
artikelen 6 tot en met 8 bedoelde 
activiteiten;

(a) de productie van gas, warmte of
koeling door de betrokken entiteit is het 
onvermijdelijke resultaat van de 
uitoefening van een andere activiteit dan de 
in de lid 1 of in de artikelen 6 tot en met 8 
bedoelde activiteiten;

Or. en

Amendement 285
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de productie van gas of warmte door de 
betrokken entiteit is het onvermijdelijke 
resultaat van de uitoefening van een andere 
activiteit dan de in de lid 1 of in de 
artikelen 6 tot en met 8 bedoelde 
activiteiten;

(a) de productie van gas, warmte of
koeling door de betrokken entiteit is het 
onvermijdelijke resultaat van de 
uitoefening van een andere activiteit dan de 
in de lid 1 of in de artikelen 6 tot en met 8 
bedoelde activiteiten;

Or. en
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Amendement 286
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Posterijen

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
overheidsopdrachten die hoofdzakelijk ten 
doel hebben om aan de aanbestedende 
diensten de verrichting van postdiensten 
en andere diensten dan postdiensten te 
gunnen.
Voor de toepassing van dit artikel worden 
verstaan onder:
(a) "postdiensten": diensten die bestaan 
in het ophalen, sorteren, vervoeren en 
bestellen van postzendingen. Deze 
diensten behelzen diensten die zowel 
binnen als buiten het toepassingsgebied 
van de overeenkomstig Richtlijn 97/67/EG 
ingestelde universele dienst vallen;
(b) "andere diensten dan postdiensten":
diensten die op de volgende gebieden 
worden geleverd:
(i) beheer van postdiensten (diensten die 
zowel voor als na de zending worden 
geleverd, inclusief "mailroom 
management services");
(ii) diensten met een meerwaarde die 
verband houden met elektronische post en 
die volledig langs elektronische weg 
plaatsvinden (met inbegrip van de 
beveiligde doorgifte van gecodeerde 
documenten langs elektronische weg, 
diensten van adresbeheer en verzending 
van geregistreerde elektronische post);
(iii) andere verzendingsdiensten dan die 
welke bedoeld in artikel 10, lid 2, onder a) 
van de nutsrichtlijn, zoals de verzending 
van reclamezendingen zonder adres;
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(iv) financiële diensten als gedefinieerd in 
de CPV onder referentienummers 
66100000-1 tot en met 66720000-3 en in 
artikel 19, onder c), met inbegrip van met 
name postwissels en girale 
overschrijvingen;
(v) filateliediensten;
(vi) logistieke diensten (diensten waarbij 
fysieke levering en/of opslag 
gecombineerd worden met niet-postale 
diensten).

Or. it

Amendement 287
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Posterijen

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
activiteiten met betrekking tot het 
aanbieden van:
(a) postdiensten;
(b) andere diensten dan postdiensten, op 
voorwaarde dat deze diensten worden 
aangeboden door een entiteit die ook 
postdiensten in de zin van lid 2, onder b), 
aanbiedt, en dat met betrekking tot de 
onder lid 2, onder b), vallende diensten 
niet is voldaan aan de in artikel 27, lid 1, 
genoemde voorwaarden.
2. Voor de toepassing van deze richtlijn en 
onverminderd Richtlijn 97/67/EG wordt 
verstaan onder:
(a) "postzending": een geadresseerde 
zending in de definitieve vorm waarin zij 
moet worden verstuurd, ongeacht het 
gewicht. Naast brievenpost worden 
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bijvoorbeeld als postzending aangemerkt:
boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en 
postpakketten die goederen met of zonder 
handelswaarde bevatten, ongeacht het 
gewicht;
(b) "postdiensten": diensten die bestaan 
in het ophalen, sorteren, vervoeren en 
bestellen van postzendingen. Deze 
diensten omvatten diensten die zowel 
binnen als buiten het toepassingsgebied 
van de overeenkomstig Richtlijn 97/67/EG 
ingestelde universele dienst vallen;
(c) "andere diensten dan postdiensten":
diensten die op de volgende gebieden 
worden geleverd:
(i) beheer van postdiensten (diensten die 
zowel voor als na de zending worden 
geleverd, inclusief "mailroom 
management services");
(ii) diensten met een meerwaarde die 
verband houden met elektronische post en 
die volledig langs elektronische weg 
plaatsvinden (met inbegrip van de 
beveiligde doorgifte van gecodeerde 
documenten langs elektronische weg, 
diensten van adresbeheer en verzending 
van geregistreerde elektronische post);
(iii) diensten die betrekking hebben op 
niet onder a) vallende postzendingen, 
zoals niet-geadresseerde direct mail;
(iv) financiële diensten als gedefinieerd in 
de CPV onder referentienummers 
66100000-1 tot en met 66720000-3 en in 
artikel 19, onder c), met inbegrip van met 
name postwissels en girale 
overschrijvingen;
(v) filateliediensten;
(vi) logistieke diensten (diensten waarbij 
fysieke levering en/of opslag 
gecombineerd worden met niet-postale 
diensten).

Or. it
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Motivering

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to regulate 
purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to exclude postal 
services and all the more so "other services than postal services", from the scope of the Directive 
and allow all entities operating in the sector to base their decisions on purely economic 
criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to competitive pressure.
Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: the first and the second 
Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which followed the 1992 Green 
Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and gradually opened the postal 
markets to competition.

Amendement 288
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Posterijen

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
activiteiten met betrekking tot het 
aanbieden van:
(a) postdiensten;
(b) andere diensten dan postdiensten, op 
voorwaarde dat deze diensten worden 
aangeboden door een entiteit die ook 
postdiensten in de zin van lid 2, onder b), 
aanbiedt, en dat met betrekking tot de 
onder lid 2, onder b), vallende diensten 
niet is voldaan aan de in artikel 27, lid 1, 
genoemde voorwaarden.
2. Voor de toepassing van deze richtlijn en 
onverminderd Richtlijn 97/67/EG wordt 
verstaan onder:
(a) "postzending": een geadresseerde 
zending in de definitieve vorm waarin zij 
moet worden verstuurd, ongeacht het 
gewicht. Naast brievenpost worden 
bijvoorbeeld als postzending aangemerkt:
boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en 
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postpakketten die goederen met of zonder 
handelswaarde bevatten, ongeacht het 
gewicht;
(b) "postdiensten": diensten die bestaan 
in het ophalen, sorteren, vervoeren en 
bestellen van postzendingen. Deze 
diensten omvatten diensten die zowel 
binnen als buiten het toepassingsgebied 
van de overeenkomstig Richtlijn 97/67/EG 
ingestelde universele dienst vallen;
(c) "andere diensten dan postdiensten":
diensten die op de volgende gebieden 
worden geleverd:
(i) beheer van postdiensten (diensten die 
zowel voor als na de zending worden 
geleverd, inclusief "mailroom 
management services");
(ii) diensten met een meerwaarde die 
verband houden met elektronische post en 
die volledig langs elektronische weg 
plaatsvinden (met inbegrip van de 
beveiligde doorgifte van gecodeerde 
documenten langs elektronische weg, 
diensten van adresbeheer en verzending 
van geregistreerde elektronische post);
(iii) diensten die betrekking hebben op 
niet onder a) vallende postzendingen, 
zoals niet-geadresseerde direct mail;
(iv) financiële diensten als gedefinieerd in 
de CPV onder referentienummers 
66100000-1 tot en met 66720000-3 en in 
artikel 19, onder c), met inbegrip van met 
name postwissels en girale 
overschrijvingen;
(v) filateliediensten;
(vi) logistieke diensten (diensten waarbij 
fysieke levering en/of opslag 
gecombineerd worden met niet-postale 
diensten).

Or. it
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Amendement 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Posterijen

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
activiteiten met betrekking tot het 
aanbieden van:
(a) postdiensten;
(b) andere diensten dan postdiensten, op 
voorwaarde dat deze diensten worden 
aangeboden door een entiteit die ook 
postdiensten in de zin van lid 2, onder b), 
aanbiedt, en dat met betrekking tot de 
onder lid 2, onder b), vallende diensten 
niet is voldaan aan de in artikel 27, lid 1, 
genoemde voorwaarden.
2. Voor de toepassing van deze richtlijn en 
onverminderd Richtlijn 97/67/EG wordt 
verstaan onder:
(a) "postzending": een geadresseerde 
zending in de definitieve vorm waarin zij 
moet worden verstuurd, ongeacht het 
gewicht. Naast brievenpost worden 
bijvoorbeeld als postzending aangemerkt:
boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en 
postpakketten die goederen met of zonder 
handelswaarde bevatten, ongeacht het 
gewicht;
(b) "postdiensten": diensten die bestaan 
in het ophalen, sorteren, vervoeren en 
bestellen van postzendingen. Deze 
diensten omvatten diensten die zowel 
binnen als buiten het toepassingsgebied 
van de overeenkomstig Richtlijn 97/67/EG 
ingestelde universele dienst vallen;
(c) "andere diensten dan postdiensten":
diensten die op de volgende gebieden 
worden geleverd:
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(i) beheer van postdiensten (diensten die 
zowel voor als na de zending worden 
geleverd, inclusief "mailroom 
management services");
(ii) diensten met een meerwaarde die 
verband houden met elektronische post en 
die volledig langs elektronische weg 
plaatsvinden (met inbegrip van de 
beveiligde doorgifte van gecodeerde 
documenten langs elektronische weg, 
diensten van adresbeheer en verzending 
van geregistreerde elektronische post);
(iii) diensten die betrekking hebben op 
niet onder a) vallende postzendingen, 
zoals niet-geadresseerde direct mail;
(iv) financiële diensten als gedefinieerd in 
de CPV onder referentienummers 
66100000-1 tot en met 66720000-3 en in 
artikel 19, onder c), met inbegrip van met 
name postwissels en girale 
overschrijvingen;
(v) filateliediensten;
(vi) logistieke diensten (diensten waarbij 
fysieke levering en/of opslag 
gecombineerd worden met niet-postale 
diensten).

Or. it

Motivering

Als gevolg van de liberalisering van de postsector, de invoering van volwaardige 
sectorspecifieke regelgeving en de evolutie van de markt is regulering van door in de postsector 
actieve organisaties gedane aankopen niet langer nodig. Het is daarom tijd geworden om 
postdiensten en a fortiori "andere diensten dan postdiensten" uit te sluiten van de werkingssfeer 
van de richtlijn en om alle in de sector actieve organisaties de mogelijkheid te geven hun 
beslissingen te baseren op puur economische motieven.

Amendement 290
Adam Bielan, Marek Siwiec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Posterijen
1. Deze richtlijn is van toepassing op 
activiteiten met betrekking tot het 
aanbieden van:
(a) postdiensten;
(b) andere diensten dan postdiensten, op 
voorwaarde dat deze diensten worden 
aangeboden door een entiteit die ook 
postdiensten in de zin van lid 2, onder b), 
aanbiedt, en dat met betrekking tot de 
onder lid 2, onder b), vallende diensten 
niet is voldaan aan de in artikel 27, lid 1, 
genoemde voorwaarden.
2. Voor de toepassing van deze richtlijn en 
onverminderd Richtlijn 97/67/EG wordt 
verstaan onder:
(a) "postzending": een geadresseerde 
zending in de definitieve vorm waarin zij 
moet worden verstuurd, ongeacht het 
gewicht. Naast brievenpost worden 
bijvoorbeeld als postzending aangemerkt:
boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en 
postpakketten die goederen met of zonder 
handelswaarde bevatten, ongeacht het 
gewicht;
(b) "postdiensten": diensten die bestaan 
in het ophalen, sorteren, vervoeren en 
bestellen van postzendingen. Deze 
diensten omvatten diensten die zowel 
binnen als buiten het toepassingsgebied 
van de overeenkomstig Richtlijn 97/67/EG 
ingestelde universele dienst vallen;
(c) "andere diensten dan postdiensten":
diensten die op de volgende gebieden 
worden geleverd:
beheer van postdiensten (diensten die 
zowel voor als na de zending worden 
geleverd, inclusief "mailroom 
management services"),
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(ii) diensten met een meerwaarde die 
verband houden met elektronische post en 
die volledig langs elektronische weg 
plaatsvinden (met inbegrip van de 
beveiligde doorgifte van gecodeerde 
documenten langs elektronische weg, 
diensten van adresbeheer en verzending 
van geregistreerde elektronische post);
(iii) diensten die betrekking hebben op 
niet onder a) vallende postzendingen, 
zoals niet-geadresseerde direct mail;
(iv) financiële diensten als gedefinieerd in 
de CPV onder referentienummers 
66100000-1 tot en met 66720000-3 en in 
artikel 19, onder c), met inbegrip van met 
name postwissels en girale 
overschrijvingen,
(v) filateliediensten;
(vi) logistieke diensten (diensten waarbij 
fysieke levering en/of opslag 
gecombineerd worden met niet-postale 
diensten),

Or. en

Motivering

Als gevolg van het liberaliseringproces in de postale sector, de introductie van volledig 
ontwikkelde, sectorspecifieke regelgeving en de ontwikkeling van de markt, is het niet langer 
nodig de inkoop door instanties die actief zijn in de postale sector, te reguleren. Derhalve is de 
tijd rijp om postdiensten en des te meer "andere diensten dan postdiensten" uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn en om instanties die actief zijn in deze sector toe te staan hun 
beslissingen te baseren op puur economische criteria.

Amendement 291
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Winning van aardolie en gas en prospectie 
of winning van steenkool of andere vaste 

Winning en prospectie van aardolie en gas,
steenkool of andere vaste brandstoffen
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brandstoffen

Or. en

Amendement 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 400 000 euro voor opdrachten voor 
leveringen en diensten alsmede voor 
prijsvragen;

(a) 600 000 euro voor opdrachten voor 
leveringen en diensten alsmede voor 
prijsvragen;

Or. en

Amendement 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 5 000 000 euro voor opdrachten voor 
werken;

(b) 7 500 000 euro voor opdrachten voor 
werken;

Or. en

Amendement 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 1 000 000 euro voor opdrachten voor 
sociale en andere specifieke diensten als 

Schrappen
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vermeld in bijlage XVII.

Or. en

Motivering

In verband met de hernieuwde introductie van het onderscheid tussen A- en B-diensten.

Amendement 295
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 1 000 000 euro voor opdrachten voor 
sociale en andere specifieke diensten als 
vermeld in bijlage XVII.

(c) 1 000 000 euro voor opdrachten voor 
sociale en andere specifieke diensten als 
vermeld in bijlage XVII bis B.

Or. fr

Amendement 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 1 000 000 euro voor opdrachten voor 
sociale en andere specifieke diensten als 
vermeld in bijlage XVII.

(c) 1 500 000 euro voor opdrachten voor 
sociale en andere specifieke diensten als 
vermeld in bijlage XVII.

Or. en

Amendement 297
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Aanbestedende diensten kunnen 
opdrachten voor individuele percelen 
gunnen zonder de in deze richtlijn 
bedoelde procedures toe te passen, mits de 
totale geraamde waarde, exclusief BTW, 
van het betrokken perceel kleiner is dan 
80 000 euro voor leveringen of diensten of 
1 miljoen euro voor werken. De 
samengetelde waarde van de aldus zonder 
toepassing van deze richtlijn gegunde 
percelen mag echter niet meer bedragen 
dan 20% van de samengetelde waarde van 
alle percelen waarin het voorgenomen 
werk, de voorgenomen verkrijging van 
soortgelijke leveringen of de 
voorgenomen aankoop van diensten is 
verdeeld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Veel te bureaucratisch.

Amendement 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Aanbestedende diensten kunnen 
opdrachten voor individuele percelen 
gunnen zonder de in deze richtlijn 
bedoelde procedures toe te passen, mits de 
totale geraamde waarde, exclusief BTW, 
van het betrokken perceel kleiner is dan 
80 000 euro voor leveringen of diensten of 
1 miljoen euro voor werken. De 
samengetelde waarde van de aldus zonder 
toepassing van deze richtlijn gegunde 
percelen mag echter niet meer bedragen 

9. Aanbestedende diensten kunnen 
opdrachten voor individuele percelen 
gunnen zonder de in deze richtlijn 
bedoelde procedures toe te passen, mits de 
totale geraamde waarde, exclusief BTW, 
van het betrokken perceel kleiner is dan 
160 000 euro voor leveringen of diensten 
of 2 miljoen euro voor werken. De 
samengetelde waarde van de aldus zonder 
toepassing van deze richtlijn gegunde 
percelen mag echter niet meer bedragen 
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dan 20% van de samengetelde waarde van 
alle percelen waarin het voorgenomen 
werk, de voorgenomen verkrijging van 
soortgelijke leveringen of de voorgenomen 
aankoop van diensten is verdeeld.

dan 20% van de samengetelde waarde van 
alle percelen waarin het voorgenomen 
werk, de voorgenomen verkrijging van 
soortgelijke leveringen of de voorgenomen 
aankoop van diensten is verdeeld.

Or. en

Amendement 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Aanbestedende diensten kunnen 
opdrachten voor individuele percelen 
gunnen zonder de in deze richtlijn 
bedoelde procedures toe te passen, mits de 
totale geraamde waarde, exclusief BTW, 
van het betrokken perceel kleiner is dan 
80 000 euro voor leveringen of diensten of 
1 miljoen euro voor werken. De 
samengetelde waarde van de aldus zonder 
toepassing van deze richtlijn gegunde 
percelen mag echter niet meer bedragen 
dan 20% van de samengetelde waarde van 
alle percelen waarin het voorgenomen 
werk, de voorgenomen verkrijging van 
soortgelijke leveringen of de voorgenomen 
aankoop van diensten is verdeeld.

9. Aanbestedende diensten kunnen 
opdrachten voor afzonderlijke percelen 
gunnen zonder de in deze richtlijn 
bedoelde procedures toe te passen, mits de 
geraamde waarde, exclusief BTW, van het 
betrokken perceel kleiner is dan 
120 000 euro voor leveringen of diensten 
of 1 500 000 euro voor werken. De 
samengetelde waarde van de aldus zonder 
toepassing van deze richtlijn gegunde 
percelen mag echter niet meer bedragen 
dan 30% van de samengetelde waarde van 
alle percelen waarin het voorgenomen 
werk, de voorgenomen verkrijging van 
soortgelijke leveringen of de voorgenomen 
aankoop van diensten is verdeeld.

Or. en

Amendement 300
Frank Engel, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
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Op overheidsopdrachten voor diensten 
toepasselijke regelingen

De opdrachten voor het verrichten van de 
in bijlage XVII A vermelde diensten 
worden overeenkomstig de artikelen 38 tot 
en met 79 geplaatst.
Voor de plaatsing van opdrachten voor 
het verlenen van in bijlage XVII B 
vermelde diensten zijn alleen artikel 54 en 
artikel 64, lid 1, van toepassing.
De opdrachten die zowel op in bijlage 
XVII A als op in bijlage XVII B vermelde 
diensten betrekking hebben, worden 
overeenkomstig de artikelen 38 tot en met 
79 geplaatst indien de waarde van de in 
bijlage XVII A vermelde diensten hoger is 
dan die van de in bijlage XVII B vermelde 
diensten en, zo niet, overeenkomstig 
artikel 54 en artikel 64, lid 1.

Or. en

Motivering

Wederopname van het onderscheid tussen A- en B-diensten.

Amendement 301
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten doen de 
Commissie of de nationale 
toezichtinstantie op hun verzoek
mededeling van alle categorieën producten 
of activiteiten die volgens hen ingevolge 
lid 1 zijn uitgezonderd. De Commissie kan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
periodiek lijsten ter informatie bekend 
maken van de categorieën producten en 
activiteiten die volgens haar onder deze 
uitsluiting vallen. Daarbij houdt de 

2. De aanbestedende diensten doen de 
Commissie mededeling van alle 
categorieën producten of activiteiten die 
volgens hen ingevolge lid 1 zijn 
uitgezonderd. De Commissie kan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
periodiek lijsten ter informatie bekend 
maken van de categorieën producten en 
activiteiten die volgens haar onder deze 
uitsluiting vallen. Daarbij houdt de 
Commissie rekening met alle gevoelige 
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Commissie rekening met alle gevoelige 
commerciële aspecten waarop de 
aanbestedende diensten eventueel wijzen 
bij het verstrekken van informatie.

commerciële aspecten waarop de 
aanbestedende diensten eventueel wijzen 
bij het verstrekken van informatie.

Or. en

Amendement 302
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten die de aanbestedende diensten 
gunnen voor andere doeleinden dan de 
uitoefening van hun activiteiten als bedoeld 
in de artikelen 5 tot en met 11 of voor de 
uitoefening van deze activiteiten in een 
derde land, in omstandigheden waarbij er 
geen sprake is van fysieke exploitatie van 
een net of van een geografisch gebied 
binnen de Unie, en is evenmin van 
toepassing op prijsvragen die met dat doel 
worden georganiseerd.

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten die verband houden met 
nutsvoorzieningen en die de 
aanbestedende diensten gunnen voor 
andere doeleinden dan de uitoefening van 
hun activiteiten als bedoeld in de artikelen 
5 tot en met 11 of voor de uitoefening van 
deze activiteiten in een derde land, in 
omstandigheden waarbij er geen sprake is 
van fysieke exploitatie van een net of van 
een geografisch gebied binnen de Unie, en 
is evenmin van toepassing op prijsvragen 
die met dat doel worden georganiseerd.

Or. en

Amendement 303
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten doen de 
Commissie of de nationale 
toezichtinstantie op hun verzoek
mededeling van elke activiteit die zij 
ingevolge lid 1 uitgesloten achten. De 

2. De aanbestedende diensten doen de 
Commissie desgevraagd mededeling van 
elke activiteit die zij ingevolge lid 1 als 
uitgesloten achten. De Commissie kan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
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Commissie kan in het Publicatieblad van 
de Europese Unie periodiek lijsten ter 
informatie bekend maken van de 
categorieën producten en activiteiten die 
volgens haar onder deze uitsluiting vallen.
Daarbij houdt de Commissie rekening met 
alle gevoelige commerciële aspecten 
waarop de waarop de aanbestedende 
diensten eventueel wijzen bij het 
verstrekken van informatie.

periodiek lijsten ter informatie bekend 
maken van de categorieën producten en 
activiteiten die volgens haar onder deze
uitsluiting vallen. Daarbij houdt de 
Commissie rekening met alle gevoelige 
commerciële aspecten waarop de waarop 
de aanbestedende diensten eventueel 
wijzen bij het verstrekken van informatie.

Or. en

Amendement 304
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten doen de 
Commissie of de nationale 
toezichtinstantie op hun verzoek 
mededeling van elke activiteit die zij 
ingevolge lid 1 uitgesloten achten. De 
Commissie kan in het Publicatieblad van 
de Europese Unie periodiek lijsten ter 
informatie bekend maken van de 
categorieën producten en activiteiten die 
volgens haar onder deze uitsluiting vallen.
Daarbij houdt de Commissie rekening met 
alle gevoelige commerciële aspecten 
waarop de waarop de aanbestedende 
diensten eventueel wijzen bij het 
verstrekken van informatie.

2. De aanbestedende diensten doen de 
Commissie op haar verzoek mededeling 
van elke activiteit die zij ingevolge lid 1 
uitgesloten achten. De Commissie kan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
periodiek lijsten ter informatie bekend 
maken van de categorieën producten en 
activiteiten die volgens haar onder deze 
uitsluiting vallen. Daarbij houdt de 
Commissie rekening met alle gevoelige 
commerciële aspecten waarop de waarop 
de aanbestedende diensten eventueel 
wijzen bij het verstrekken van informatie.

Or. en

Amendement 305
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten; Schrappen

Or. en

Amendement 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten; (b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten, 
alsmede de volgende juridische diensten:
(i) juridische vertegenwoordiging van een 
cliënt in een gerechtelijke procedure voor 
een rechtbank, tribunaal of openbare 
autoriteit door een advocaat in de zin van 
artikel 1 van Richtlijn 77/249/EEG;

(ii) diensten met betrekking tot de 
certificering van documenten, die moeten 
worden geboden door notarissen;
(iii) juridische diensten die worden 
geboden door trustees, aangestelde 
curatoren of overige juridische diensten 
waarvan de aanbieders worden aangesteld 
door een rechtbank of tribunaal in de 
desbetreffende lidstaat;
(iv) overige juridische diensten die in de 
desbetreffende lidstaat verband houden 
met de uitoefening van officiële autoriteit.

Or. en

Amendement 307
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) betreffende diensten van arbitrage en 
bemiddeling;

(b) betreffende diensten van arbitrage en 
bemiddeling alsook diensten van 
advocaten in de 
procesvertegenwoordiging;

Or. fr

Amendement 308
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten; (b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten en 
juridische diensten;

Or. it

Amendement 309
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten; (b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten
alsmede juridische en notariële diensten;

Or. de

Amendement 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b)arbitrage- en bemiddelingsdiensten; b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten, 
alsmede de handelingen van de 
overheidsfunctionaris die zich verplicht 
tot onafhankelijkheid en onpartijdigheid;

Or. pl

Amendement 311
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) civiele bescherming, 
rampenbestrijding en gewone 
risicopreventie;

Or. de

Amendement 312
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) juridische diensten;

Or. it

Amendement 313
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter b ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) opdrachten die worden gegund uit 
hoofde van bijzondere of uitsluitende 
rechten die zijn verleend in 
overeenstemming met de Verdragen;

Or. de

Amendement 314
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) financiële diensten met betrekking tot 
de uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en transacties in het kader van 
de Europese faciliteit voor financiële 
stabiliteit;

financiële diensten met betrekking tot de 
uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad, centrale bankdiensten en 
transacties in het kader van de Europese 
faciliteit voor financiële stabiliteit, of 
transacties door de aanbestedende 
diensten om geld of kapitaal bijeen te 
brengen;

Or. en

Amendement 315
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) financiële diensten met betrekking tot 
de uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 

(c) financiële diensten met betrekking tot 
de uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 
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2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en transacties in het kader van 
de Europese faciliteit voor financiële 
stabiliteit;

2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad, transacties in het kader van de 
Europese faciliteit voor financiële 
stabiliteit en transacties met het doel om 
aanbestedende diensten van geld of 
kapitaal te voorzien;

Or. de

Amendement 316
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) financiële diensten met betrekking tot 
de uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en transacties in het kader van 
de Europese faciliteit voor financiële 
stabiliteit;

(c) financiële diensten met betrekking tot 
de uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad, transacties met het doel om 
aanbestedende diensten van geld of 
kapitaal te voorzien en transacties in het 
kader van de Europese faciliteit voor 
financiële stabiliteit;

Or. de

Amendement 317
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) financiële diensten met betrekking tot 
de uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en transacties in het kader van 
de Europese faciliteit voor financiële 

(c) financiële diensten met betrekking tot 
de uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad, transacties met het doel om 
aanbestedende diensten van geld of 
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stabiliteit; kapitaal te voorzien en transacties in het 
kader van de Europese faciliteit voor 
financiële stabiliteit;

Or. de

Motivering

Door een verplichte openbare aanbesteding voor kredietverlening aan de overheid zou afbreuk 
worden gedaan aan de uitvoerbaarheid van procedures op het gebied van 
overheidsfinancieringen en zouden de kosten hiervan aanmerkelijk worden verhoogd. De 
uitsluiting van financiële diensten moet daarom ook betrekking hebben op beleggingen en 
financieringen.

Amendement 318
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) financiële transacties met het doel 
om aanbestedende diensten van geld of 
kapitaal te voorzien of om te hunnen 
behoeve beleggingen te doen of het 
plaatsen van opdrachten te financieren;

Or. de

Amendement 319
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) arbeidsovereenkomsten; (d) arbeidsovereenkomsten, met inbegrip 
van detachering van tijdelijk personeel;

Or. en
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Amendement 320
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) arbeidsovereenkomsten; (d) arbeidsovereenkomsten en het 
verplichte sociale beschermingsstelsel;

Or. fr

Amendement 321
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) diensten op het gebied van civiele 
bescherming, paraatheid bij noodsituaties 
en nood- en medische hulp bij 
noodsituaties;

Or. en

Amendement 322
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) zendtijd die aan radio-
omroeporganisaties worden gegund.

(f) contracten voor de transmissie en 
distributie van mediadiensten;

Or. en
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Amendement 323
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) contracten voor het leveren van 
goederen of het bieden van diensten die 
wettelijk gebonden zijn aan een vaste prijs 
en in het geval waarvan openbare 
aanbestedingsprocedures ipso facto geen 
zin hebben.

Or. en

Amendement 324
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) alle volgende juridische diensten:
(i) juridische vertegenwoordiging van een 
cliënt in een gerechtelijke procedure voor 
de nationale rechtbanken, tribunalen of 
openbare autoriteiten van een lidstaat 
door een advocaat in de zin van artikel 1 
van Richtlijn 77/249/EEG;
(ii) diensten met betrekking tot de 
certificering van documenten, die moeten 
worden geboden door notarissen;
(iii) juridische diensten die worden 
geboden door trustees, aangestelde 
curatoren of overige juridische diensten 
waarvan de aanbieders worden aangesteld 
door een rechtbank of tribunaal in de 
desbetreffende lidstaat;
(iv) overige juridische diensten die in de 
desbetreffende lidstaat verband houden, 
ook al is het bij gelegenheid, met de 
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uitoefening van officiële autoriteit.

Or. en

Motivering

Dit is een compromis met als doel de diensten van deel B niet te hoeven herstellen. In het 
amendement worden meer vrijstellingen van de toepassing van de richtlijn geïntroduceerd, 
terwijl het nieuwe artikel inzake sociale en overige diensten, dat is uitgebreid als onderdeel van 
dezelfde actie met bovendien een dubbele drempel, toch kan worden gehandhaafd.

Amendement 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
overheidsopdrachten voor diensten die 
door een aanbestedende dienst worden 
gegund aan een andere aanbestedende 
dienst of aan een samenwerkingsverband 
van aanbestedende diensten op basis van 
een alleenrecht dat deze uit hoofde van 
bekendgemaakte wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen genieten, 
op voorwaarde dat deze bepalingen met 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie verenigbaar zijn.

Or. en

Amendement 326
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea, onder f), bedoelde 
omroep omvat transmissie en distributie 

De in de eerste alinea, onder f), bedoelde 
audiovisuele mediadiensten omvatten
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met behulp van elektronische netwerken in 
welke vorm dan ook.

transmissie en distributie met behulp van 
elektronische netwerken in welke vorm dan 
ook.

Or. en

Amendement 327
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Op basis van een alleenrecht gegunde 

opdrachten voor diensten
Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten voor diensten die worden 
gegund aan een dienst die zelf een 
aanbestedende dienst is in de zin van 
artikel 2, lid 1, of aan een 
samenwerkingsverband van 
aanbestedende diensten, op basis van een 
alleenrecht dat deze uit hoofde van 
bekendgemaakte wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen genieten, 
op voorwaarde dat deze bepalingen met 
het Verdrag verenigbaar zijn.

Or. en

Motivering

Wederopneming van de inhoud van artikel 25 van de huidige Richtlijn 2004/17/EG. Deze 
bepaling is belangrijk voor diensten van algemeen economisch belang en sluit 
overheidscontracten voor diensten uit die stoelen op een exclusief recht zoals vastgelegd in 
publiek recht, regelingen of administratieve bepalingen, verenigbaar met het Verdrag. Het 
Europese Hof van Justitie heeft in zaak C-360/96 deze bepaling toegepast.

Amendement 328
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 ter
Specifieke regelingen inzake het leveren 

van DAB
Deze richtlijn is niet van toepassing op 
beproefde procedures van de lidstaten die 
gestoeld zijn op de vrije keuze van de 
gebruikers voor de dienstverlener (zoals 
vouchersystemen, vrije-keuzemodellen en 
driehoeksverhoudingen) en op het 
beginsel dat alle aanbieders die in staat 
zijn om aan de vooraf vastgestelde 
wettelijke voorwaarden te voldoen, 
ongeacht hun rechtsvorm, de 
mogelijkheid moeten krijgen om de 
desbetreffende diensten te verlenen, mits 
daarbij de algemene beginselen van 
gelijke behandeling, transparantie en 
non-discriminatie in acht worden 
genomen.

Or. en

Amendement 329
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 quater
Concessieovereenkomsten voor diensten

Onverminderd de toepassing van de 
bepalingen van artikel 19, onder a), is 
deze richtlijn niet van toepassing op 
concessieovereenkomsten voor diensten 
zoals omschreven in artikel 2, lid 23, 
onder a).
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Or. en

Amendement 330
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1 – hoofdstuk III – afdeling 2 – onderafdeling 2 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere betrekkingen (gecontroleerde 
entiteiten, samenwerking, verbonden 
ondernemingen en gemeenschappelijke 
ondernemingen)

Bijzondere samenwerking (gecontroleerde 
entiteiten, samenwerking, verbonden 
ondernemingen en gemeenschappelijke 
ondernemingen)

Or. en

Amendement 331
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De keuze voor de instelling van een 
volledig publieke constructie voor het 
beheer van diensten van algemeen 
economisch belang of sociale diensten is 
een prerogatief van openbaar gezag die 
onder de exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten valt.

Or. fr

Amendement 332
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aanbestedende dienst oefent op de 
betrokken rechtspersoon toezicht uit zoals 
op zijn eigen diensten.

(a) de aanbestedende dienst oefent op de 
betrokken rechtspersoon toezicht uit zoals 
op zijn eigen diensten, wat wil zeggen dat 
zij een beslissende invloed uitoefenen over 
de strategische doelstellingen en over 
significante beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon. De vraag of 
dergelijke zeggenschap bestaat, kan ook 
worden beoordeeld op basis van onder 
meer de mate van vertegenwoordiging in 
de bestuurs-, beheers- of 
toezichtsorganen, de bepalingen ter zake 
in de statuten of de eigendomsstructuur;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende verticale samenwerkingsverbanden en 
verantwoording waarom dergelijke contracten van het toepassingsgebied van de richtlijn 
uitgesloten zijn. De term "zeggenschap" stamt uit de rechtspraak van het EHvJ en versterkt het 
criterium van het toezicht dat de aanbestedende dienst op de gecontroleerde entiteit uitoefent. 
Het begrip "soortgelijke zeggenschap" is ook overgenomen uit Verordening (EG) nr. 1370/2007 
om het gemakkelijker thuis te kunnen brengen. 

Amendement 333
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of
voor andere rechtspersonen die door deze
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 90 % van de gemiddelde 
omzet van deze rechtspersoon wordt 
uitgeoefend voor de controlerende 
aanbestedende dienst of andere 
rechtspersonen die door dezelfde
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. fr
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Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende verticale samenwerkingsverbanden: de uitdrukking 
"90% van de activiteiten" verduidelijkt een van de termen uit de rechtspraak van het HJEU ("het 
grootste deel van de activiteiten") maar laat de andere onduidelijk; vandaar het voorstel om te 
spreken van "90% van de gemiddelde omzet".

Amendement 334
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend 
voor de controlerende aanbestedende 
dienst of voor andere rechtspersonen die 
door deze aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 335
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt, afhankelijk van 
het contract, uitgeoefend voor de 
controlerende aanbestedende dienst of voor 
andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. en
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Amendement 336
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 85% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. de

Amendement 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

(b) de rechtspersoon oefent hoofdzakelijk 
activiteiten uit voor de controlerende 
aanbestedende dienst of voor andere 
rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd. Er wordt verondersteld dat 
de rechtspersoon hoofdzakelijk activiteiten 
uitoefent voor de controlerende 
aanbestedende dienst of voor andere 
rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd, wanneer hij ten minste 90 
% van zijn activiteiten die voorwerp van 
de opdracht zijn, voor deze dienst of deze 
rechtspersonen uitvoert;

Or. de

Motivering

De hier voorgestelde tekst vormt een combinatie van de rechtspraak van het EHvJ in zaak 
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C-107/98 en een "safe harbour"-clausule die uitgaat van de weerlegbare veronderstelling dat er 
sprake is van inhouseactiviteiten.

Amendement 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 339
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

(b) alle activiteiten van deze rechtspersoon 
worden uitgeoefend voor de controlerende 
aanbestedende dienst of voor andere 
rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. en

Motivering

De uitzondering voor eigen diensten moet beperkt blijven tot een minimum, ten einde de open 
concurrentie en de rechtszekerheid te waarborgen. Hiermee wordt de tekst afgestemd op artikel 
11 van de algemene richtlijn.
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Amendement 340
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90 % van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 80 % van de activiteiten van 
deze rechtspersoon die voorwerp van de 
opdracht zijn, wordt uitgeoefend voor de 
controlerende aanbestedende dienst of voor 
andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. de

Amendement 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

(b) een wezenlijk deel van de activiteiten 
van deze rechtspersoon wordt uitgeoefend 
voor de controlerende aanbestedende 
dienst of voor andere rechtspersonen die 
door deze aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 342
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privédeelneming in de (c) er is geen privédeelneming in de 
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gecontroleerde rechtspersoon. gecontroleerde rechtspersoon, met 
uitzondering van bij wet vastgelegde 
vormen van privédeelneming.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen onderlinge publieke samenwerking en 
publiek-private partnerschappen. In bepaalde lidstaten kan privédeelneming echter bij wet 
vastgelegd zijn.

Amendement 343
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon, tenzij een 
dergelijke deelneming in de betrokken 
lidstaat wettelijk is voorgeschreven.

Or. de

Motivering

In sommige lidstaten is bij wet een privédeelneming voorgeschreven op grond van historische 
ontwikkelingen en tradities. Dergelijke samenwerkingsverbanden moeten mogelijk blijven. Voor 
het overige dienen alle privédeelnemingen echter in overeenstemming met de rechtspraak van 
het EHvJ te worden uitgesloten.

Amendement 344
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

(c) de privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon bedraagt niet 
meer dan 50% van de aandelen met 
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stemrecht.

Or. en

Motivering

Private beleggers kunnen alleen de beslissingen van het management beïnvloeden als zij meer 
dan 50% van de aandelen met stemrecht in de gecontroleerde rechtspersoon houden. Dit 
amendement is bedoeld om pure kapitaalinvesteringen mogelijk te maken zonder dat dit invloed 
heeft op de vrijstelling van interne aankoop en horizontale samenwerking.

Amendement 345
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de overheden die invloed op hem 
uitoefenen;

Or. es

Amendement 346
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de gecontroleerde rechtspersoon 
verkrijgt uit de overheidsopdrachten met 
de aanbestedende diensten geen andere 
baten dan een vergoeding van de reële 
kosten.

Or. es
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Amendement 347
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alinea 1, letter a, is duidelijk genoeg, zodat herhaling niet nodig is.

Amendement 348
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Or. de

Amendement 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 350
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent. Aan de 
voornoemde voorwaarden dient eveneens 
te worden voldaan wanneer een 
aanbestedende dienst een opdracht gunt 
aan een rechtspersoon die hij gezamenlijk 
met andere aanbestedende diensten 
controleert.

Or. de
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Amendement 351
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het artikel. Zie het amendement op artikel 21, lid 1, letter a.

Amendement 352
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die 
een aanbestedende dienst is, een opdracht 
gunt aan haar controlerende entiteit of 
aan een andere rechtspersoon die door 
dezelfde aanbestedende dienst wordt 
gecontroleerd, mits er geen 
privédeelneming is in de rechtspersoon 
aan wie de overheidsopdracht wordt 
gegund.

Schrappen

Or. en



AM\911613NL.doc 157/205 PE492.861v02-00

NL

Motivering

De uitbreiding van de uitzondering voor eigen diensten moet beperkt blijven tot een minimum.
Deze omgekeerde uitzondering voor eigen diensten is een onrechtmatige uitbreiding van het 
arrest van het EHJ in de zaak Teckal en dient derhalve te worden verwijderd.

Amendement 353
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of aan een 
andere rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, 
mits er geen privédeelneming is in de 
rechtspersoon aan wie de 
overheidsopdracht wordt gegund.

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of entiteiten
of aan een andere rechtspersoon die door 
dezelfde aanbestedende dienst wordt 
gecontroleerd, mits er geen 
privédeelneming is in de rechtspersoon aan 
wie de overheidsopdracht wordt gegund, 
met uitzondering van bij wet vastgelegde 
vormen van privédeelneming.

Or. en

Amendement 354
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of aan een 
andere rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, 
mits er geen privédeelneming is in de 
rechtspersoon aan wie de 

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of aan een 
andere rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, 
mits de privédeelneming in de 
rechtspersoon aan wie de 
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overheidsopdracht wordt gegund. overheidsopdracht wordt gegund, niet 
meer bedraagt dan 50% van de aandelen 
met stemrecht.

Or. en

Amendement 355
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of aan een 
andere rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, 
mits er geen privédeelneming is in de 
rechtspersoon aan wie de 
overheidsopdracht wordt gegund.

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of entiteiten
of aan een andere rechtspersoon die door 
dezelfde aanbestedende dienst wordt 
gecontroleerd, mits er geen 
privédeelneming is in de rechtspersoon aan 
wie de overheidsopdracht wordt gegund.

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 356
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of aan een 
andere rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, 
mits er geen privédeelneming is in de 

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt
aan haar controlerende entiteit of entiteiten 
of aan een andere rechtspersoon die door 
dezelfde aanbestedende dienst wordt 
gecontroleerd, mits er geen 
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rechtspersoon aan wie de 
overheidsopdracht wordt gegund.

privédeelneming is in de rechtspersoon aan 
wie de overheidsopdracht wordt gegund.

Or. de

Amendement 357
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een aanbestedende dienst die geen 
toezicht over een rechtspersoon uitoefent 
in de zin van lid 1, kan niettemin zonder 
de bepalingen van deze richtlijn toe te 
passen een opdracht gunnen aan een 
rechtspersoon die hij gezamenlijk met 
andere aanbestedende diensten 
controleert, wanneer aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de aanbestedende diensten oefenen op 
de betrokken rechtspersoon gezamenlijk 
toezicht uit zoals op hun eigen diensten.
(b) ten minste 90 % van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;
(c) er is geen privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.
Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
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te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. de

Amendement 358
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst die geen toezicht 
over een rechtspersoon uitoefent in de zin 
van lid 1, kan niettemin zonder de 
bepalingen van deze richtlijn toe te passen
een opdracht gunnen aan een rechtspersoon 
die hij gezamenlijk met andere 
aanbestedende diensten controleert, 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Een aanbestedende dienst die geen toezicht 
over een rechtspersoon uitoefent in de zin 
van lid 1, kan niettemin buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn een 
opdracht gunnen aan een rechtspersoon die 
hij gezamenlijk met andere aanbestedende 
diensten controleert, wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 359
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aanbestedende diensten oefenen op 
de betrokken rechtspersoon gezamenlijk 

(a) de aanbestedende diensten oefenen op 
de betrokken rechtspersoon gezamenlijk 
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toezicht uit zoals op hun eigen diensten. toezicht uit zoals op hun eigen diensten, 
wat wil zeggen dat zij een beslissende 
invloed uitoefenen over de strategische 
doelstellingen en over significante 
beslissingen van de gecontroleerde 
rechtspersoon. De vraag of dergelijke 
zeggenschap bestaat, kan ook worden 
beoordeeld op basis van onder meer de 
mate van vertegenwoordiging in de 
bestuurs-, beheers- of toezichtsorganen, de 
bepalingen ter zake in de statuten of de 
eigendomsstructuur;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende verticale samenwerkingsverbanden en 
verantwoording waarom dergelijke contracten van het toepassingsgebied van de richtlijn 
uitgesloten zijn. De term "zeggenschap" stamt uit de rechtspraak van het EHvJ en versterkt het 
criterium van het toezicht dat de aanbestedende dienst op de gecontroleerde entiteit uitoefent. 
Het begrip "soortgelijke zeggenschap" is ook overgenomen uit Verordening (EG) nr. 1370/2007 
om het gemakkelijker thuis te kunnen brengen. 

Amendement 360
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt uitgeoefend 
voor de controlerende aanbestedende 
diensten of andere rechtspersonen die 
door dezelfde aanbestedende diensten 
worden gecontroleerd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 361
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt, afhankelijk van 
het contract, verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 362
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90 % van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 85 % van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. de

Amendement 363
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 

(b) ten minste 90% van de gemiddelde 
totale omzet van deze rechtspersoon wordt
uitgeoefend voor de controlerende 
aanbestedende diensten of andere 
rechtspersonen die door dezelfde 
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gecontroleerd; aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende verticale samenwerkingsverbanden: de uitdrukking 
"90% van de activiteiten" verduidelijkt een van de termen uit de rechtspraak van het HJEU ("het 
grootste deel van de activiteiten") maar laat de andere onduidelijk; vandaar het voorstel om te 
spreken van "90% van de gemiddelde omzet".

Amendement 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90 % van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) de rechtspersoon verricht
hoofdzakelijk activiteiten voor de 
controlerende aanbestedende dienst of voor 
andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd. Er wordt verondersteld dat 
de rechtspersoon hoofdzakelijk 
activiteiten verricht voor de controlerende 
aanbestedende dienst of voor andere 
rechtspersonen die door deze
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd, wanneer hij ten minste 90 
% van zijn activiteiten die voorwerp van 
de opdracht zijn, voor deze dienst of deze 
rechtspersonen uitvoert;

Or. de

Motivering

De hier voorgestelde tekst vormt een combinatie van de rechtspraak van het EHvJ in zaak 
C-107/98 en een "safe harbour"-clausule die uitgaat van de weerlegbare veronderstelling dat er 
sprake is van inhouseactiviteiten.
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Amendement 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 366
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) alle activiteiten van deze rechtspersoon 
worden verricht voor de controlerende 
aanbestedende diensten of andere 
rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig eerdere amendementen.

Amendement 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) een wezenlijk deel van de activiteiten 
van deze rechtspersoon wordt verricht voor 
de controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 368
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon die voorwerp van de 
opdracht zijn, wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. de

Amendement 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) een wezenlijk deel van de activiteiten 
van deze rechtspersoon wordt verricht voor 
de controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;
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Or. en

Amendement 370
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

(b) 100% van de activiteiten van deze 
rechtspersoon wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. it

Amendement 371
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon, met 
uitzondering van bij wet vastgelegde 
vormen van privédeelneming.

Or. en

Amendement 372
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privédeelneming in de (c) er is geen privédeelneming in de 
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gecontroleerde rechtspersoon. gecontroleerde rechtspersoon, tenzij een 
dergelijke deelneming in de betrokken 
lidstaat wettelijk is voorgeschreven.

Or. de

Motivering

In sommige lidstaten is bij de wet een privé- deelneming voorgeschreven op grond van 
historische ontwikkelingen en tradities. Dergelijke samenwerkingsverbanden moeten mogelijk 
blijven. Voor het overige dienen alle privé- deelnemingen echter in overeenstemming met de 
rechtspraak van het EHvJ te worden uitgesloten.

Amendement 373
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

(c) de privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon bedraagt niet 
meer dan 50% van de aandelen met 
stemrecht.

Or. en

Motivering

Private beleggers kunnen alleen de beslissingen van het management beïnvloeden als zij meer 
dan 50% van de aandelen met stemrecht in de gecontroleerde rechtspersoon houden. Dit 
amendement is bedoeld om pure kapitaalinvesteringen mogelijk te maken zonder dat dit invloed 
heeft op de vrijstelling van interne aankoop en horizontale samenwerking.

Amendement 374
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 

Schrappen
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gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. en

Motivering

Deze verstrekkende interpretatie van het arrest van het EHJ is onnodig en draagt niet bij tot een 
korte, nauwkeurige tekst.

Amendement 375
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
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(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. de

Amendement 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de deelnemende aanbestedende diensten;

Or. de

Amendement 377
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 378
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen andere belangen na dan die van de 
met hem verbonden overheden;

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen belangen na die in strijd zijn met die 
van de met hem verbonden overheden;

Or. en

Amendement 379
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen andere belangen na dan die van de 
met hem verbonden overheden;

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen belangen na die in strijd zijn met die 
van de met hem verbonden overheden;

Or. en

Motivering

Dochterondernemingen worden vaak gevestigd om belangen na te streven die buiten die van de 
controlerende eenheid liggen. Het moet daarom toereikend zijn als de belangen niet strijdig zijn.

Amendement 380
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een overeenkomst tussen twee of meer 4. Een overeenkomst tussen twee of meer 
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aanbestedende diensten wordt niet geacht 
een "opdrachten voor leveringen, werken 
of diensten" te zijn in de zin van artikel 2, 
punt 7, van deze richtlijn wanneer aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden is 
voldaan:

aanbestedende diensten wordt niet geacht 
een "opdrachten voor leveringen, werken 
of diensten" te zijn in de zin van artikel 2, 
punt 7, van deze richtlijn en valt derhalve 
buiten het toepassingsgebied van deze 
richtlijn, wanneer aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 381
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

Schrappen

Or. de

Amendement 382
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen voor 
de partijen;

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen voor 
de partijen;
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Or. fr

(Niet van toepassing op de NL versie)

Amendement 383
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

(a) het partnerschap heeft tot doel te 
voorzien in een taak van openbaar belang 
die wordt toegekend aan alle deelnemende 
overheidsinstanties, dan wel te voorzien in 
een bijkomende taak die nodig is om de 
taak van openbaar belang die is toegekend 
aan alle deelnemende overheidsinstanties, 
te kunnen leveren;

Or. en

Amendement 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen;

Or. de

Amendement 385
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten die optreden als 
een bevoegde autoriteit ten einde
gezamenlijk te zorgen voor de organisatie 
van dezelfde missie van openbaar belang;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de definitie van horizontale samenwerking.

Amendement 386
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk of voor elkaar uit te oefenen;

Or. de

Amendement 387
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De onderhavige richtlijn is niet van 
toepassing op een overeenkomst tussen 
meerdere aanbestedende diensten of 
groepen van aanbestedende diensten, 
waarin in het kader van de interne 
organisatie van de lidstaten voorzien 
wordt in bevoegdheidsoverdracht tussen 
partijen met het oog op de uitvoering van 
een taak van algemeen belang.
In geen van de aanbestedende diensten is 
sprake van deelneming van particulieren.

Or. fr

Motivering

De uitdrukkelijke uitsluiting van horizontale samenwerking (artikel 21, lid 4) zaait twijfel over 
de status van de bevoegdheidsoverdracht tussen overheden ("intergemeentelijke samenwerking" 
in het Franse recht), die dan weer niet uitdrukkelijk is uitgesloten. Daarom wordt voorgesteld 
een nieuw lid in te voegen die de bevoegdheidsoverdracht tussen overheden uitsluit van de 
werkingssfeer van de richtlijn.

Amendement 388
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

Schrappen

Or. en

Amendement 389
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

Schrappen

Or. de

Amendement 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen van openbaar belang;
hieronder vallen ook bijkomstige 
ondersteunende diensten die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de diensten 
van openbaar belang;

Or. de

Motivering

De beperking tot diensten van openbaar belang, als bedoeld in het arrest van het EHvJ in zaak 
C-480/06, moet zich tevens uitstrekken tot interne ondersteunende diensten waarvan een 
aanbestedende dienst gebruik maakt om het functioneren van zijn dienstverlening, zijn eigen 
bestuurlijke organisatie en het beheer van wettelijke taken te waarborgen, en die niet ten 
behoeve van derden worden verricht.

Amendement 391
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang en is niet 
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openbare belang; marktgeoriënteerd;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig eerdere amendementen.

Amendement 392
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

(b) de overeenkomst berust op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang, en de diensten en de 
daarvoor noodzakelijke ondersteunende 
diensten zijn hierop gebaseerd;

Or. de

Amendement 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten behalen op de open markt niet 
meer dan 10% van de omzet uit de 
activiteiten die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

Schrappen

Or. en

Motivering

Veel van dit soort door overheidsinstanties gecreëerde entiteiten opereren als handeldrijvende 
dochterondernemingen en bieden tal van diensten, zowel aan lokale autoriteiten en bijbehorende 
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entiteiten als aan overige organisaties in het geval dat de markt dit zelf nalaat.

Amendement 394
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten behalen op de open markt niet 
meer dan 10% van de omzet uit de 
activiteiten die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

Schrappen

Or. fr

Amendement 395
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten behalen op de open markt niet 
meer dan 10 % van de omzet uit de 
activiteiten die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

Schrappen

Or. de

Amendement 396
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de deelnemende aanbestedende (c) de deelnemende overheidsinstanties
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diensten behalen op de open markt niet 
meer dan 10% van de omzet uit de 
activiteiten die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

behalen op de open markt niet meer dan 
20% van de omzet uit de activiteiten die
onder het contract vallen;

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om rechtsgeschillen te voorkomen.

Amendement 397
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten behalen op de open markt niet 
meer dan 10 % van de omzet uit de 
activiteiten die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten behalen op de open markt niet 
meer dan 15% van de omzet uit de 
activiteiten die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

Or. de

Amendement 398
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten behalen op de open markt niet 
meer dan 10% van de omzet uit de 
activiteiten die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten zijn niet actief op de open markt;

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig eerdere amendementen.

Amendement 399
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 400
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

Or. de

Amendement 401
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

Or. de

Amendement 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

(d) de overeenkomst houdt in wezen geen 
andere financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dan die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Or. de

Amendement 403
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) in geen van de betrokken 
aanbestedende diensten is sprake van 
privédeelneming.

(e) de taak wordt uitsluitend verricht door 
de betrokken overheidsinstanties, zonder 
deelneming van een private partij, met 
uitzondering van de aanbestedende 
diensten die deelnemen in de 
samenwerking in de vorm van een 
publiekrechtelijke instelling in de zin van 
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artikel 2, lid 4.

Or. en

Amendement 404
Andreas Schwab, Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) in geen van de betrokken 
aanbestedende diensten is sprake van 
privédeelneming.

(e) in geen van de betrokken 
aanbestedende diensten is sprake van 
privédeelneming, tenzij een dergelijke 
deelneming in de betrokken lidstaat 
wettelijk is voorgeschreven.

Or. de

Motivering

In sommige lidstaten is bij de wet een privédeelneming voorgeschreven op grond van historische 
ontwikkelingen en tradities. Dergelijke samenwerkingsverbanden moeten mogelijk blijven. Voor 
het overige dienen alle privédeelnemingen echter in overeenstemming met de rechtspraak van 
het EHvJ te worden uitgesloten.

Amendement 405
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) in geen van de betrokken 
aanbestedende diensten is sprake van 
privédeelneming.

(c) de privédeelneming in de 
aanbestedende diensten bedraagt niet meer 
dan 50% van de aandelen met stemrecht.

Or. en
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Amendement 406
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van privédeelneming wordt 
gecontroleerd bij de gunning van de 
opdracht of bij de sluiting van de 
overeenkomst.

Schrappen

Or. en

Amendement 407
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van privédeelneming wordt
gecontroleerd bij de gunning van de 
opdracht of bij de sluiting van de 
overeenkomst.

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van ongeachte welke vorm 
van privédeelneming en alle overige 
bepalingen daarvan worden gecontroleerd 
bij de gunning van de opdracht of bij de 
sluiting van de overeenkomst.

Or. en

Motivering

Alle voorwaarden moeten worden gecontroleerd op het moment van gunning van het contract.

Amendement 408
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privédeelneming 
plaatsvindt, met als gevolg dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures.

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privédeelneming 
plaatsvindt, met als gevolg dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures, tenzij de 
privédeelneming bij wet is vastgelegd 
en/of ten tijde van de initiële aanbesteding 
niet was te voorzien.

Or. en

Amendement 409
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privédeelneming 
plaatsvindt, met als gevolg dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures.

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn niet 
langer van toepassing wanneer een 
privédeelneming plaatsvindt, met als 
gevolg dat de lopende opdrachten voor 
mededinging moeten worden opengesteld 
door middel van gewone 
aanbestedingsprocedures.

Or. de

Amendement 410
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privédeelneming 
plaatsvindt, met als gevolg dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures.

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privédeelneming 
plaatsvindt, met als gevolg dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures, tenzij de 
privédeelneming in de gecontroleerde 
rechtspersoon die hem tot een verbonden 
onderneming maakt wordt verworven
middels een van de in de onderhavige 
richtlijn of de richtlijnen (vervanging van
2004/17/EG en 2004/18/EG) voorziene 
procedures.

Or. es

Amendement 411
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privédeelneming 
plaatsvindt, met als gevolg dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures.

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer aan een van de hierin 
genoemde cumulatieve voorwaarden niet 
langer wordt voldaan, met als gevolg dat 
de lopende opdrachten voor mededinging 
moeten worden opengesteld door middel 
van gewone aanbestedingsprocedures.

Or. en

Amendement 412
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overdracht van taken tussen 
overheidsorganisaties onderling is echter 
een aangelegenheid die binnen de 
lidstaten op intern administratief niveau 
moet worden geregeld en die niet is 
onderworpen aan de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten.

Or. en

Amendement 413
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van dit artikel is een 
"verbonden onderneming" elke 
onderneming waarvan de jaarrekening 
geconsolideerd is met die van de 
aanbestedende dienst overeenkomstig de 
voorschriften van de Zevende Richtlijn 
83/349/EEG40.

1. Onverminderd artikel 21 en mits aan de 
voorwaarden van de leden 2 en 4 is 
voldaan, is deze richtlijn niet van 
toepassing op opdrachten:

a) die een aanbestedende dienst aan een 
met hem verbonden onderneming gunt, of

b) die een gemeenschappelijke 
onderneming, uitsluitend bestaande uit 
meerdere aanbestedende diensten, voor de 
uitoefening van de in de artikelen 5 tot en 
met 11 bedoelde activiteiten aan een met 
een van deze aanbestedende diensten 
verbonden onderneming gunt.

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en verduidelijking van het hele artikel met het oog op duidelijke vermelding van 1) 
het doel van het artikel (uitsluiting van bepaalde markten); de definitie van een verbonden 
onderneming (voordien gesplitst in de leden 1 en 2 van artikel 22, waartussen het verband niet 
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duidelijk was); en 3) de voorwaarden die op die uitsluitingen van toepassing zijn. Het bestaande 
lid 1 wordt verplaatst naar lid 2 (zie het amendement op artikel 22, lid 2).

Amendement 414
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van dit artikel is een 
"verbonden onderneming" elke 
onderneming waarvan de jaarrekening 
geconsolideerd is met die van de 
aanbestedende dienst overeenkomstig de 
voorschriften van de Zevende Richtlijn 
83/349/EEG.

1. Voor de toepassing van dit artikel is een 
"verbonden onderneming":
(a) elke onderneming waarvan de 
jaarrekening geconsolideerd is met die van 
de aanbestedende dienst overeenkomstig 
de voorschriften van de Zevende Richtlijn 
83/349/EEG;

2. In het geval van entiteiten die niet 
onder die richtlijn vallen, is een 
"verbonden onderneming" elke 
onderneming:

(b) elke onderneming:

(a) waarop de aanbestedende dienst 
rechtstreeks of middellijk een 
overheersende invloed kan uitoefenen in de 
zin van artikel 2, punt 5, en artikel 4, lid 1, 
van deze richtlijn;

(i) waarop de aanbestedende dienst 
rechtstreeks of middellijk een 
overheersende invloed kan uitoefenen in de 
zin van artikel 2, punt 5, en artikel 4, lid 1, 
van deze richtlijn;

(b) die een overheersende invloed op de 
aanbestedende dienst kan uitoefenen;

(ii) die een overheersende invloed op de 
aanbestedende dienst kan uitoefenen;

(c) die gezamenlijk met de aanbestedende 
dienst aan de overheersende invloed van 
een andere onderneming is onderworpen 
uit hoofde van eigendom, financiële 
deelneming of de op de onderneming van 
toepassing zijnde voorschriften.

(iii) die gezamenlijk met de aanbestedende 
dienst aan de overheersende invloed van 
een andere onderneming is onderworpen 
uit hoofde van eigendom, financiële 
deelneming of de op de onderneming van 
toepassing zijnde voorschriften.

Or. en

Amendement 415
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het geval van entiteiten die niet
onder die richtlijn vallen, is een 
"verbonden onderneming" elke 
onderneming:

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt
onder "verbonden onderneming" verstaan:

a) elke onderneming waarvan de 
jaarrekening geconsolideerd is met die 
van de aanbestedende dienst 
overeenkomstig de voorschriften van de 
Zevende Richtlijn 83/349/EEG; of
b) elke onderneming die aan een van de 
volgende voorwaarden voldoet:
i) direct of indirect onderworpen kan zijn 
aan een overheersende invloed van de 
aanbestedende entiteit in de zin van de 
tweede alinea van artikel 5 van deze 
richtlijn;
ii) een onderneming die een 
overheersende invloed op de 
aanbestedende entiteit kan uitoefenen;
iii) een onderneming die gezamenlijk met 
de aanbestedende entiteit aan de 
overheersende invloed van een andere 
onderneming is onderworpen uit hoofde 
van eigendom, financiële deelneming of 
de op de onderneming van toepassing 
zijnde voorschriften;
het begrip "overheersende invloed" is 
omschreven in artikel 4, lid 1, van deze 
richtlijn.

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en verduidelijking van het hele artikel met het oog op duidelijke vermelding van 1) 
het doel van het artikel (uitsluiting van bepaalde markten); de definitie van een verbonden 
onderneming (voordien gesplitst in de leden 1 en 2 van artikel 22, waartussen het verband niet 
duidelijk was); en 3) de voorwaarden die op die uitsluitingen van toepassing zijn. De verwijzing 
naar artikel 4, lid 1, verduidelijkt waarop zij betrekking heeft (overheersende invloed, en niet de 
aanbestedende entiteit).
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Amendement 416
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) waarop de aanbestedende dienst 
rechtstreeks of middellijk een 
overheersende invloed kan uitoefenen in 
de zin van artikel 2, punt 5, en artikel 4, 
lid 1, van deze richtlijn;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en verduidelijking van het hele artikel met het oog op duidelijke vermelding van 1) 
het doel van het artikel (uitsluiting van bepaalde markten); de definitie van een verbonden 
onderneming (voordien gesplitst in de leden 1 en 2 van artikel 22, waartussen het verband niet 
duidelijk was); en 3) de voorwaarden die op die uitsluitingen van toepassing zijn. De verwijzing 
naar artikel 4, lid 1, verduidelijkt waarop zij betrekking heeft (overheersende invloed, en niet de 
aanbestedende entiteit).

Amendement 417
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) die een overheersende invloed op de 
aanbestedende dienst kan uitoefenen;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en verduidelijking van het hele artikel met het oog op duidelijke vermelding van 1) 
het doel van het artikel (uitsluiting van bepaalde markten); de definitie van een verbonden 
onderneming (voordien gesplitst in de leden 1 en 2 van artikel 22, waartussen het verband niet 
duidelijk was); en 3) de voorwaarden die op die uitsluitingen van toepassing zijn. De verwijzing 
naar artikel 4, lid 1, verduidelijkt waarop zij betrekking heeft (overheersende invloed, en niet de 
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aanbestedende entiteit).

Amendement 418
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) die gezamenlijk met de aanbestedende 
dienst aan de overheersende invloed van 
een andere onderneming is onderworpen 
uit hoofde van eigendom, financiële 
deelneming of de op de onderneming van 
toepassing zijnde voorschriften.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en verduidelijking van het hele artikel met het oog op duidelijke vermelding van 1)
het doel van het artikel (uitsluiting van bepaalde markten); de definitie van een verbonden 
onderneming (voordien gesplitst in de leden 1 en 2 van artikel 22, waartussen het verband niet 
duidelijk was); en 3) de voorwaarden die op die uitsluitingen van toepassing zijn. De verwijzing 
naar artikel 4, lid 1, verduidelijkt waarop zij betrekking heeft (overheersende invloed, en niet de 
aanbestedende entiteit).

Amendement 419
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd artikel 21 en mits aan de 
voorwaarden van lid 4 is voldaan, is deze 
richtlijn niet van toepassing op 
opdrachten:

Schrappen

(a) die een aanbestedende dienst aan een 
met hem verbonden onderneming gunt;
(b) die een gemeenschappelijke 
onderneming, uitsluitend bestaande uit 
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meerdere aanbestedende diensten, voor de 
uitoefening van de in de artikelen 5 tot en 
met 11 bedoelde activiteiten aan een met 
een van deze aanbestedende diensten 
verbonden onderneming gunt.

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en verduidelijking van het hele artikel met het oog op duidelijke vermelding van 1) 
het doel van het artikel (uitsluiting van bepaalde markten); de definitie van een verbonden 
onderneming (voordien gesplitst in de leden 1 en 2 van artikel 22, waartussen het verband niet 
duidelijk was); en 3) de voorwaarden die op die uitsluitingen van toepassing zijn. Dit lid wordt 
opnieuw opgenomen als lid 1 omdat het betrekking heeft op het voorwerp zelf van het artikel 
(uitsluiting) en het bijgevolg aan het begin moet staan.

Amendement 420
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) die een aanbestedende dienst aan een 
met hem verbonden onderneming gunt;

(a) die een aanbestedende dienst aan een 
met hem verbonden onderneming gunt 
waarvan de activiteit beperkt blijft tot de 
aanbieding van diensten, leveringen of 
werken aan de groep waarvan zij deel 
uitmaakt, in plaats van deze op de markt 
aan te bieden;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de uitsluiting van contracten die worden toegekend aan verbonden 
ondernemingen, teneinde concurrentieverstoringen ten gunste van deze ondernemingen te 
vermijden.

Amendement 421
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 3 is van toepassing: 4. Lid 1 is van toepassing:

Or. fr

Motivering

Aanpassing aan de amendementen die op dit artikel zijn ingediend. Aangezien het bestaande lid 
3 naar voren is geschoven ter wille van de duidelijkheid en de vereenvoudiging, moet de 
verwijzing naar lid 4 worden gewijzigd.

Amendement 422
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 3 is van toepassing: 4. Lid 2 is van toepassing indien de 
verbonden onderneming:

(a) op opdrachten voor diensten mits ten 
minste 80% van de gemiddelde omzet die 
de verbonden onderneming de laatste drie 
jaar op het gebied van diensten in het 
algemeen heeft geboekt, afkomstig is van 
het verrichten van diensten aan de 
ondernemingen waarmee zij verbonden is;

(a) zelf een aanbestedende dienst is;

(b) op opdrachten voor leveringen mits 
ten minste 80% van de gemiddelde omzet 
die de verbonden onderneming de laatste 
drie jaar op het gebied van leveringen in 
het algemeen heeft geboekt, afkomstig is 
van het verrichten van leveringen aan de 
ondernemingen waarmee zij verbonden is;

(b) geen aanbestedende dienst of 
overheidsbedrijf is, ten minste een van de 
in de artikelen 5 tot en met 11 bedoelde 
activiteiten of een combinatie daarvan 
uitoefent, en opereert op basis van 
bijzondere of uitsluitende rechten die zijn 
verleend door een bevoegde instantie van 
een lidstaat.

(c) op opdrachten voor werken mits ten 
minste 80% van de gemiddelde omzet die 
de verbonden onderneming de laatste drie 
jaar op het gebied van werken in het 
algemeen heeft geboekt, afkomstig is van 
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het verrichten van werken voor de 
ondernemingen waarmee zij verbonden is.

Or. en

Amendement 423
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op opdrachten voor diensten mits ten 
minste 80% van de gemiddelde omzet die
de verbonden onderneming de laatste drie 
jaar op het gebied van diensten in het 
algemeen heeft geboekt, afkomstig is van
het verrichten van diensten aan de
ondernemingen waarmee zij verbonden is;

(a) op opdrachten voor diensten mits ten 
minste 80% van de gemiddelde totale
omzet die deze verbonden onderneming de 
laatste drie jaar heeft behaald, rekening 
houdend met alle diensten die deze 
onderneming in het algemeen heeft
verricht, afkomstig is van de verrichting
van diensten aan de aanbestedende entiteit
waarmee zij verbonden is, of aan de 
aanbestedende entiteit die zelf 
onderworpen is aan de overheersende 
invloed van een andere onderneming 
waarmee de contractpartner verbonden is;

Or. fr

Motivering

Bij de berekening van de 80% van de omzet moeten alle door de verbonden onderneming 
verrichte diensten in aanmerking worden genomen (aan de aanbestedende entiteit geleverde 
diensten + andere diensten). Er is een verband nodig tussen de 80% van de omzet van de 
verbonden onderneming en de aanbestedende entiteit die de opdracht aan de verbonden 
onderneming heeft gegund, ongeacht of de aanbestedende entiteit daadwerkelijk verbonden is 
dan wel of ze onderworpen is aan de overheersende invloed van een andere onderneming 
waarmee de contractpartner verbonden is.

Amendement 424
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op opdrachten voor diensten mits ten 
minste 80% van de gemiddelde omzet die 
de verbonden onderneming de laatste drie 
jaar op het gebied van diensten in het 
algemeen heeft geboekt, afkomstig is van 
het verrichten van diensten aan de 
ondernemingen waarmee zij verbonden is;

(a) op opdrachten voor diensten mits de 
totale omzet die de verbonden 
onderneming de laatste drie jaar op het 
gebied van diensten in het algemeen heeft 
geboekt, afkomstig is van het verrichten 
van diensten aan de ondernemingen 
waarmee zij verbonden is;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de vrijstelling te beperken ten einde concurrentieverstoringen ten 
gunste van verbonden ondernemingen die ook actief zijn op de markt op het gebied van de 
activiteiten die zij bieden voor de aanbestedende dienst, te vermijden.

Amendement 425
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op opdrachten voor leveringen mits ten 
minste 80% van de gemiddelde omzet die
de verbonden onderneming de laatste drie 
jaar op het gebied van leveringen in het 
algemeen heeft geboekt, afkomstig is van
het verrichten van leveringen aan de
ondernemingen waarmee zij verbonden is;

(b) op opdrachten voor leveringen mits ten 
minste 80% van de gemiddelde totale
omzet die deze verbonden onderneming de 
laatste drie jaar heeft behaald, rekening 
houdend met alle leveringen die deze 
onderneming in het algemeen heeft
verricht, afkomstig is van de verrichting
van deze leveringen aan de aanbestedende 
entiteit waarmee zij verbonden is, of aan 
de aanbestedende entiteit die zelf 
onderworpen is aan de overheersende 
invloed van een andere onderneming 
waarmee de contractpartner verbonden is;

Or. fr

Motivering

Bij de berekening van de 80% van de omzet moeten alle door de verbonden onderneming 
verrichte leveringen in aanmerking worden genomen (aan de aanbestedende entiteit geleverde 
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leveringen + andere leveringen). Er is een verband nodig tussen de 80% van de omzet van de 
verbonden onderneming en de aanbestedende entiteit die de opdracht aan de verbonden 
onderneming heeft gegund, ongeacht of de aanbestedende entiteit daadwerkelijk verbonden is 
dan wel of ze onderworpen is aan de overheersende invloed van een andere onderneming 
waarmee de contractpartner verbonden is.

Amendement 426
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op opdrachten voor leveringen mits ten 
minste 80% van de gemiddelde omzet die 
de verbonden onderneming de laatste drie 
jaar op het gebied van leveringen in het 
algemeen heeft geboekt, afkomstig is van 
het verrichten van leveringen aan de 
ondernemingen waarmee zij verbonden is;

(b) op opdrachten voor leveringen mits de 
totale omzet die de verbonden 
onderneming de laatste drie jaar op het 
gebied van leveringen in het algemeen 
heeft geboekt, afkomstig is van het 
verrichten van leveringen aan de 
ondernemingen waarmee zij verbonden is;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de vrijstelling te beperken ten einde concurrentieverstoringen ten 
gunste van verbonden ondernemingen die ook actief zijn op de markt op het gebied van de 
activiteiten die zij bieden voor de aanbestedende dienst, te vermijden.

Amendement 427
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op opdrachten voor werken mits ten 
minste 80% van de gemiddelde omzet die
de verbonden onderneming de laatste drie 
jaar op het gebied van werken in het 
algemeen heeft geboekt, afkomstig is van
het verrichten van werken voor de 

(c) op opdrachten voor werken mits ten 
minste 80% van de gemiddelde omzet die
deze verbonden onderneming de laatste 
drie jaar heeft behaald, rekening houdend 
met alle werken die deze onderneming in 
het algemeen heeft verricht, afkomstig is 
van de verrichting van werken aan de 
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ondernemingen waarmee zij verbonden is. aanbestedende entiteit waarmee zij 
verbonden is, of aan de aanbestedende 
entiteit die zelf onderworpen is aan de 
overheersende invloed van een andere 
onderneming waarmee de contractpartner 
verbonden is;

Or. fr

Motivering

Bij de berekening van de 80% van de omzet moeten alle door de verbonden onderneming 
verrichte werken in aanmerking worden genomen (aan de aanbestedende entiteit geleverde 
werken + andere werken). Er is een verband nodig tussen de 80% van de omzet van de 
verbonden onderneming en de aanbestedende entiteit die de opdracht aan de verbonden 
onderneming heeft gegund, ongeacht of de aanbestedende entiteit daadwerkelijk verbonden is 
dan wel of ze onderworpen is aan de overheersende invloed van een andere onderneming 
waarmee de contractpartner verbonden is.

Amendement 428
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op opdrachten voor werken mits ten 
minste 80% van de gemiddelde omzet die 
de verbonden onderneming de laatste drie 
jaar op het gebied van werken in het 
algemeen heeft geboekt, afkomstig is van 
het verrichten van werken voor de 
ondernemingen waarmee zij verbonden is.

(c) op opdrachten voor werken mits de 
totale omzet die de verbonden 
onderneming de laatste drie jaar op het 
gebied van diensten in het algemeen heeft 
geboekt, afkomstig is van het verrichten 
van werken aan de ondernemingen 
waarmee zij verbonden is;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de vrijstelling te beperken teneinde concurrentieverstoringen ten 
gunste van verbonden ondernemingen die ook actief zijn op de markt op het gebied van de 
activiteiten die zij bieden voor de aanbestedende dienst, te vermijden.
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Amendement 429
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer in verband met de datum van 
oprichting of aanvang van de 
bedrijfsactiviteiten van de verbonden 
onderneming de omzet over de afgelopen 
drie jaar niet beschikbaar is, kan deze 
onderneming ermee volstaan met name 
door bedrijfsprognoses aan te tonen dat 
de in lid 4, onder a), b) of c), bedoelde 
omzet aannemelijk is.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De verwijzing naar het extrapoleren van activiteiten en het "aannemelijk" karakter van een 
bepaalde omzet is en blijft vaag en dus een mogelijke bron van misbruik van deze uitsluiting.

Amendement 430
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten verstrekken de 
Commissie of de nationale 
toezichtinstantie desgevraagd de volgende 
informatie betreffende de toepassing van
artikel 22, leden 2 en 3, en artikel 23:

Aanbestedende diensten verstrekken de 
Commissie de volgende informatie 
betreffende de toepassing van artikel 22, 
leden 2 en 3, en artikel 23:

Or. en

Amendement 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten voor in de artikelen 5 tot en 
met 11 bedoelde activiteiten indien de 
lidstaat of de aanbestedende dienst die het 
verzoek krachtens artikel 28 heeft 
ingediend, kan aantonen dat de activiteit in 
de lidstaat waar zij wordt uitgeoefend, 
rechtstreeks aan mededinging is 
blootgesteld op marktgebieden waarvoor 
de toegang niet beperkt is; de richtlijn is 
evenmin van toepassing op prijsvragen die 
in dat geografisch gebied voor de 
uitoefening van een dergelijke activiteit 
worden georganiseerd. Deze beoordeling 
van de mededinging, die wordt verricht op 
basis van de informatie waarover de 
Commissie beschikt en voor de toepassing 
van deze richtlijn, doet geen afbreuk aan de 
toepassing van het mededingingsrecht.

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten voor in de artikelen 5 tot en 
met 11 bedoelde activiteiten indien de 
lidstaat of de aanbestedende dienst die het 
verzoek krachtens artikel 28 heeft 
ingediend, kan aantonen dat de activiteit in 
de lidstaat waar zij wordt uitgeoefend, of 
in de desbetreffende specifieke sectoren of 
segmenten, rechtstreeks aan mededinging 
is blootgesteld op marktgebieden waarvoor 
de toegang niet beperkt is; de richtlijn is 
evenmin van toepassing op prijsvragen die 
in dat geografisch gebied voor de 
uitoefening van een dergelijke activiteit 
worden georganiseerd. Deze beoordeling 
van de mededinging, die wordt verricht op 
basis van de informatie waarover de 
Commissie beschikt en voor de toepassing 
van deze richtlijn, doet geen afbreuk aan de 
toepassing van het mededingingsrecht.

Or. en

Amendement 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten voor in de artikelen 5 tot en 
met 11 bedoelde activiteiten indien de 
lidstaat of de aanbestedende dienst die het 
verzoek krachtens artikel 28 heeft 
ingediend, kan aantonen dat de activiteit in 
de lidstaat waar zij wordt uitgeoefend, 
rechtstreeks aan mededinging is 
blootgesteld op marktgebieden waarvoor 
de toegang niet beperkt is; de richtlijn is 

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten voor in de artikelen 5 tot en 
met 11 bedoelde activiteiten indien de 
lidstaat of de aanbestedende dienst die het 
verzoek krachtens artikel 28 heeft 
ingediend, kan aantonen dat de activiteit in 
de lidstaat of in de specifieke sectoren of 
segmenten waar zij wordt uitgeoefend, 
rechtstreeks aan mededinging is 
blootgesteld op marktgebieden waarvoor 
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evenmin van toepassing op prijsvragen die 
in dat geografisch gebied voor de 
uitoefening van een dergelijke activiteit 
worden georganiseerd. Deze beoordeling 
van de mededinging, die wordt verricht op 
basis van de informatie waarover de 
Commissie beschikt en voor de toepassing 
van deze richtlijn, doet geen afbreuk aan de 
toepassing van het mededingingsrecht.

de toegang niet beperkt is; de richtlijn is 
evenmin van toepassing op prijsvragen die 
in dat geografisch gebied voor de 
uitoefening van een dergelijke activiteit 
worden georganiseerd. Deze beoordeling 
van de mededinging, die wordt verricht op 
basis van de informatie waarover de 
Commissie beschikt en voor de toepassing 
van deze richtlijn, doet geen afbreuk aan de 
toepassing van het mededingingsrecht.

Or. it

Amendement 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 dient de 
vraag of een activiteit rechtstreeks aan 
mededinging is blootgesteld, te worden 
beantwoord op basis van criteria die in 
overeenstemming zijn met de 
mededingingsregels van het Verdrag; deze 
criteria kunnen betrekking hebben op de 
kenmerken van de desbetreffende goederen 
of diensten, het voorhanden zijn van 
alternatieve goederen of diensten, de 
prijzen en de werkelijke of potentiële 
aanwezigheid van meer dan een leverancier 
van de deze goederen of meer dan een 
aanbieder van deze diensten.

2. Voor de toepassing van lid 1 dient de 
vraag of een activiteit rechtstreeks aan 
mededinging is blootgesteld, te worden 
beantwoord en dient de desbetreffende 
markt, zowel in de zin van producten en 
geografische dimensie, te worden
gedefinieerd. De definitie van de 
desbetreffende markt wordt bepaald op 
basis van criteria die in overeenstemming 
zijn met de mededingingsregels van het 
Verdrag; deze criteria kunnen betrekking 
hebben op de kenmerken van de 
desbetreffende goederen of diensten die als 
vervangbaar worden beschouwd aan 
zowel de vraag- als de aanbodzijde –
bijvoorbeeld voor zover het om de 
intermodaliteit in de vervoerssector gaat –
, het voorhanden zijn van alternatieve 
goederen of diensten, de prijzen en de 
werkelijke of potentiële aanwezigheid van 
meer dan een leverancier van de deze 
goederen of meer dan een aanbieder van 
deze diensten.

Or. en
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Amendement 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 dient de 
vraag of een activiteit rechtstreeks aan 
mededinging is blootgesteld, te worden 
beantwoord op basis van criteria die in 
overeenstemming zijn met de 
mededingingsregels van het Verdrag; deze 
criteria kunnen betrekking hebben op de 
kenmerken van de desbetreffende goederen 
of diensten, het voorhanden zijn van 
alternatieve goederen of diensten, de 
prijzen en de werkelijke of potentiële 
aanwezigheid van meer dan een leverancier 
van deze goederen of meer dan een 
aanbieder van deze diensten.

2. Voor de toepassing van lid 1 dient de 
vraag of een activiteit rechtstreeks aan 
mededinging is blootgesteld, te worden 
beantwoord door de relevante 
productmarkt en de relevante 
geografische markt te bepalen. Om de 
relevante productmarkt vast te stellen, 
wordt uitgegaan van criteria die in 
overeenstemming zijn met de 
mededingingsregels van het Verdrag; deze 
criteria kunnen betrekking hebben op de 
kenmerken van de desbetreffende goederen 
of diensten, het voorhanden zijn van 
alternatieve goederen of diensten die aan 
de vraag- of aanbodzijde substitueerbaar 
zijn, de prijzen en de werkelijke of 
potentiële aanwezigheid van meer dan een 
leverancier van deze goederen of meer dan 
een aanbieder van deze diensten. De in 
aanmerking te nemen geografische markt 
op basis waarvan blootstelling aan 
mededinging wordt beoordeeld, wordt 
gevormd door een gebied waarin de 
betrokken ondernemingen een rol spelen 
in de vraag naar en het aanbod van 
goederen of diensten, waarin de 
mededingingsvoorwaarden voldoende 
homogeen zijn en dat van de 
aangrenzende gebieden kan worden 
onderscheiden, met name vanwege de 
mededingingsvoorwaarden die duidelijk 
afwijken van die welke in die gebieden 
heersen. Bij deze beoordeling wordt met 
name rekening gehouden met de aard en 
de kenmerken van de betrokken 
producten of diensten, het bestaan van 
hinderpalen voor de toegang tot de markt 
of van voorkeuren van consumenten, 
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alsmede het bestaan van aanzienlijke 
verschillen in marktaandelen van de 
ondernemingen of van wezenlijke 
prijsverschillen tussen het betrokken 
gebied en de aangrenzende gebieden.

Or. it

Amendement 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 1 wordt de 
toegang tot een markt geacht niet beperkt 
te zijn indien de lidstaat de in bijlage III 
vermelde wetgeving van de Unie ten 
uitvoer heeft gelegd en heeft toegepast.

3. Voor de toepassing van lid 1 wordt de 
toegang tot een markt geacht niet beperkt 
te zijn indien de lidstaat de in bijlage III 
vermelde wetgeving van de Unie ten 
uitvoer heeft gelegd en heeft toegepast, of 
indien de lidstaat de toepassing van de op 
grond van genoemde wetgeving 
vastgestelde beginselen heeft uitgebreid 
naar de betrokken markt. Wanneer vrije 
toegang tot een bepaalde markt op grond 
van de vorige alinea niet kan worden 
vermoed, moet worden aangetoond dat de 
toegang tot de betrokken markt rechtens 
en feitelijk vrij is.

Or. en

Amendement 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat of, indien de 
wetgeving van de betrokken lidstaat daarin 
voorziet, een aanbestedende dienst van 

1. Wanneer een lidstaat of, indien de 
wetgeving van de betrokken lidstaat daarin 
voorziet, een aanbestedende dienst van 
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mening is dat een bepaalde activiteit op 
grond van de in artikel 27, leden 2 en 3, 
bedoelde criteria rechtstreeks aan 
mededinging is blootgesteld op 
marktgebieden waarvoor de toegang niet 
beperkt is, kan hij de Commissie verzoeken 
vast te stellen dat deze richtlijn niet van 
toepassing is op de gunning van 
opdrachten of de organisatie van 
prijsvragen voor de uitoefening van die 
activiteit.

mening is dat een bepaalde activiteit op 
grond van de in artikel 27, leden 2 en 3, 
bedoelde criteria geheel of gedeeltelijk, en 
ook met betrekking tot de afzonderlijke 
sectoren of segmenten daarvan, 
rechtstreeks aan mededinging is 
blootgesteld op marktgebieden waarvoor 
de toegang niet beperkt is, kan hij de 
Commissie verzoeken vast te stellen dat 
deze richtlijn niet van toepassing is op de 
gunning van opdrachten of de organisatie 
van prijsvragen voor de uitoefening van die 
activiteit of een afzonderlijke sector of 
segment daarvan.

Or. en

Amendement 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat of, indien de 
wetgeving van de betrokken lidstaat daarin 
voorziet, een aanbestedende dienst van 
mening is dat een bepaalde activiteit op 
grond van de in artikel 27, leden 2 en 3, 
bedoelde criteria rechtstreeks aan 
mededinging is blootgesteld op 
marktgebieden waarvoor de toegang niet 
beperkt is, kan hij de Commissie verzoeken 
vast te stellen dat deze richtlijn niet van 
toepassing is op de gunning van 
opdrachten of de organisatie van 
prijsvragen voor de uitoefening van die 
activiteit.

1. Wanneer een lidstaat of, indien de 
wetgeving van de betrokken lidstaat daarin 
voorziet, een aanbestedende dienst van 
mening is dat een bepaalde activiteit 
geheel of gedeeltelijk, ook wat betreft 
afzonderlijke sectoren of segmenten, op 
grond van de in artikel 27, leden 2 en 3, 
bedoelde criteria rechtstreeks aan 
mededinging is blootgesteld op 
marktgebieden waarvoor de toegang niet 
beperkt is, kan hij de Commissie verzoeken 
vast te stellen dat deze richtlijn niet van 
toepassing is op de gunning van 
opdrachten of de organisatie van 
prijsvragen voor de uitoefening van die 
activiteit of op de sector of een segment 
daarvan.

Or. it
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Amendement 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzoeken daartoe gaan vergezeld van een 
gemotiveerd standpunt van een 
onafhankelijke nationale instantie die 
bevoegd is voor de betrokken activiteit. Dit 
standpunt bevat een diepgaande analyse 
van de voorwaarden om artikel 27, lid 1, 
overeenkomstig de leden 2 en 3 daarvan
op de betrokken activiteit te kunnen 
toepassen.

Verzoeken daartoe gaan vergezeld van een 
gemotiveerd standpunt van een 
onafhankelijke nationale instantie die 
bevoegd is voor de betrokken activiteit of 
een afzonderlijke sector of segment 
daarvan.

Or. en

Amendement 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzoeken daartoe gaan vergezeld van een 
gemotiveerd standpunt van een 
onafhankelijke nationale instantie die 
bevoegd is voor de betrokken activiteit. Dit 
standpunt bevat een diepgaande analyse 
van de voorwaarden om artikel 27, lid 1, 
overeenkomstig de leden 2 en 3 daarvan op 
de betrokken activiteit te kunnen 
toepassen.

Verzoeken daartoe gaan vergezeld van een 
gemotiveerd standpunt van een 
onafhankelijke nationale instantie die 
bevoegd is voor de betrokken activiteit of 
voor de sector of een segment daarvan.
Dit standpunt bevat een diepgaande 
analyse van de voorwaarden om artikel 27, 
lid 1, overeenkomstig de leden 2 en 3 
daarvan op de betrokken activiteit te 
kunnen toepassen.

Or. it

Amendement 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op een verzoek als ingediend 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel kan de 
Commissie bij een uitvoeringsbesluit als 
aangenomen binnen de in lid 4 van dit 
artikel gestelde termijnen, vaststellen of 
een activiteit als bedoeld in de artikelen 5 
tot en met 11 rechtstreeks aan mededinging 
is blootgesteld op basis van de in artikel 27 
voorgeschreven criteria. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 100, lid 2, 
bedoelde raadplegingprocedure.

Op een verzoek als ingediend 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel kan de 
Commissie bij een uitvoeringsbesluit als 
aangenomen binnen de in lid 4 van dit 
artikel gestelde termijnen, vaststellen of 
een activiteit, of een afzonderlijke sector 
of segment daarvan, als bedoeld in de 
artikelen 5 tot en met 11 rechtstreeks aan 
mededinging is blootgesteld op basis van 
de in artikel 27 voorgeschreven criteria.
Deze uitvoeringsbesluiten worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
100, lid 2, bedoelde raadplegingprocedure.

Or. en

Amendement 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op een verzoek als ingediend 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel kan de 
Commissie bij een uitvoeringsbesluit als 
aangenomen binnen de in lid 4 van dit 
artikel gestelde termijnen, vaststellen of 
een activiteit als bedoeld in de artikelen 5 
tot en met 11 rechtstreeks aan mededinging 
is blootgesteld op basis van de in artikel 27 
voorgeschreven criteria. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 100, lid 2, 
bedoelde raadplegingprocedure.

Op een verzoek als ingediend 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel kan de 
Commissie bij een uitvoeringsbesluit als 
aangenomen binnen de in lid 4 van dit 
artikel gestelde termijnen, vaststellen of 
een activiteit, een sector of een segment 
daarvan als bedoeld in de artikelen 5 tot en 
met 11 rechtstreeks aan mededinging is 
blootgesteld op basis van de in artikel 27 
voorgeschreven criteria. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 100, lid 2, 
bedoelde raadplegingprocedure.

Or. it
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Amendement 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opdrachten die de betrokken activiteit 
mogelijk moeten maken en prijsvragen die 
voor de uitoefening van deze activiteit 
worden georganiseerd, vallen niet langer 
onder deze richtlijn in een van de volgende 
gevallen:

Opdrachten die de betrokken activiteit, of 
een afzonderlijke sector of segment 
daarvan, mogelijk moeten maken en 
prijsvragen die voor de uitoefening van 
deze activiteit, of een afzonderlijke sector 
of segment daarvan, worden 
georganiseerd, vallen niet langer onder 
deze richtlijn in een van de volgende 
gevallen:

Or. en

Amendement 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opdrachten die de betrokken activiteit 
mogelijk moeten maken en prijsvragen die 
voor de uitoefening van deze activiteit 
worden georganiseerd, vallen niet langer 
onder deze richtlijn in een van de volgende 
gevallen:

Opdrachten die de betrokken activiteit, 
sector of een segment daarvan mogelijk 
moeten maken en prijsvragen die voor de 
uitoefening van deze activiteit, sector of 
een segment daarvan worden 
georganiseerd, vallen niet langer onder 
deze richtlijn in een van de volgende 
gevallen:

Or. it

Amendement 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer voor een activiteit in een 
bepaalde lidstaat reeds een procedure op 
grond van de leden 1, 2 en 3 loopt, worden 
latere verzoeken betreffende dezelfde 
activiteit in dezelfde lidstaat die vóór het 
verstrijken van de voor het eerste verzoek 
geopende termijn zijn ingediend, niet als 
nieuwe procedures beschouwd maar 
worden zij in het kader van het eerste 
verzoek behandeld.

4. Wanneer voor een activiteit, sector of 
een segment daarvan in een bepaalde 
lidstaat reeds een procedure op grond van 
de leden 1, 2 en 3 loopt, worden latere 
verzoeken betreffende dezelfde activiteit, 
sector of een segment daarvan in dezelfde 
lidstaat die vóór het verstrijken van de voor 
het eerste verzoek geopende termijn zijn 
ingediend, niet als nieuwe procedures 
beschouwd maar worden zij in het kader 
van het eerste verzoek behandeld.

Or. it


