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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het gunnen van overheidsopdrachten
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2011)0896),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 53, lid 1, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, uit hoofde waarvan de Commissie het voorstel heeft 
ingediend bij het Parlement (C7-0006/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de met redenen omklede adviezen die door het House of Commons van het 
Verenigd Koninkrijk en door het Zweedse parlement werden ingediend in het kader van 
Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid waarin zij aangeven dat de ontwerpwettekst niet voldoet aan het 
subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van xx xx 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's xx xx 20122,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie internationale handel, de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de 
Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie vervoer en toerisme, de 
Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie juridische (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsook aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad.
2 Nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad.
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Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie 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 
postdiensten 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 diensten, worden herzien en 
gemoderniseerd om de efficiëntie van de 
overheidsuitbestedingen 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.

(2) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie 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 
postdiensten 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 diensten, worden herzien en 
gemoderniseerd om de efficiëntie van de 
overheidsuitbestedingen te verhogen, in 
het bijzonder door de deelneming van 
kleine en middelgrote ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te bevorderen. Er is 
ook behoefte aan een vereenvoudiging 
van de EU-voorschriften voor 
overheidsopdrachten, in het bijzonder 
ten aanzien van de methode die gebruikt 
wordt om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken 
die zouden moeten worden opgenomen 
in het beleid inzake overheidsopdrachten 
en 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 
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de Europese Unie

Or. fr

Motivering

Dit amendement houdt verband met de artikelen 40, 54, 55, 56, 66, 67 en 69: De rol van 
overheidsopdrachten bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, waaronder de sociale en duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, dient benadrukt te 
worden. Bij de vereenvoudiging van de richtlijn dient rekening gehouden te worden met de 
methodes om de sociale en duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen in het beleid inzake 
overheidsopdrachten.

Amendement 2
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 
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.

(5) Overeenkomstig artikelen 9, 10 en 11 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming en het concept van een 
sociaal duurzaam productieproces 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 en het garanderen van de 
naleving van de voorschriften en normen 
op het vlak van veiligheid en gezondheid, 
sociaal en arbeidsrecht en de 
communautaire en nationale 
arbeidswetgeving over de volledige 
toeleveringsketen. In deze richtlijn wordt 
aangegeven hoe de aanbestedende diensten 
aan de bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
zouden moeten bijdragen en hoe zij de 
beslissingsbevoegdheid die hun werd 
toegewezen kunnen aanwenden om 
technische specificaties en 
gunningcriteria vast te stellen die gericht 
zijn om een overschakeling naar sociaal 
duurzame overheidsopdrachten, met de 
verzekering dat deze criteria verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
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en dat de aanbestedende diensten voor 
hun opdrachten tegelijk de beste prijs-
kwaliteitverhouding kunnen verkrijgen

Or. fr

Motivering

Overweging gewijzigd in overeenstemming met het amendement op artikel 2, alinea 23

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De technische specificaties, 
gunningcriteria en voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht spelen elk een 
verschillende rol in het gunningsproces 
van overheidsopdrachten, maar het doel 
van deze specificatie en criteria is 
vergelijkbaar. Via technische specificaties 
kunnen de aanbestedende diensten 
bepalen welke kwaliteiten vereist zijn om 
deel te nemen aan de aanbesteding. 
Kunnen voldoen aan de technische 
specificaties is een noodzakelijke 
voorwaarde om in aanmerking te komen 
als kandidaat voor de gunning van een 
opdracht en enkel werken, diensten en 
leveringen die voldoen aan deze 
specificaties kunnen bijgevolg in 
aanmerking genomen worden. Voorts 
stellen gunningcriteria de aanbestedende 
dienst in staat om de voordelen van de 
verschillende combinaties van criteria te 
vergelijken. Elk aanbod dient beoordeeld 
te worden ten aanzien van elk van de 
criteria, maar een inschrijver hoeft niet 
aan alle gunningscriteria te kunnen 
voldoen om in aanmerking genomen te 
worden voor de gunning van een 
opdracht. Tot slot dienen er voorwaarden 
voor de uitvoering van de opdracht te 
worden opgenomen in de opdracht om 
aan te geven hoe de opdracht uitgevoerd 
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moet worden. 

Or. fr

Motivering

Overweging gewijzigd in overeenstemming met de amendementen op de artikelen 40, 66 en 
70.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) 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 
tot schendingen van de grondbeginselen 
van het recht van de Unie en ernstige 
concurrentievervalsingen. Ondernemers 
moeten daarom verplicht worden op 
erewoord te verklaren dat zij geen 
onwettige handelingen zullen verrichten, 
en moeten worden uitgesloten indien deze 
verklaring vals blijkt te zijn.

(7) 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 elk 
gedrag dat indruist tegen de arbeids-, 
milieu- of volksgezondheidsnormen, kan 
leiden tot ernstige verstoringen van de 
mededinging en tot schendingen van de 
grondbeginselen van het recht van de Unie 
en ernstige concurrentievervalsingen. 
Ondernemers moeten daarom verplicht 
worden op erewoord te verklaren dat zij 
geen onwettige handelingen zullen 
verrichten, en moeten worden uitgesloten 
indien deze verklaring vals blijkt te zijn.

Or. fr

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij Besluit 94/800/EG van de Raad van 
22 december 1994 betreffende de sluiting, 
namens de Europese Gemeenschap, voor 

(8) Bij Besluit 94/800/EG van de Raad van 
22 december 1994 betreffende de sluiting, 
namens de Europese Gemeenschap, voor 
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wat betreft de onder haar bevoegdheid 
vallende aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het 
kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) 
voortvloeiende overeenkomsten is met 
name de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten van de 
Wereldhandelsorganisatie, hierna de 
"overeenkomst" genoemd, goedgekeurd. 
De overeenkomst beoogt de invoering van 
een multilateraal kader van evenwichtige 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot overheidsopdrachten met het oog op de 
liberalisering en de expansie van de 
wereldhandel. Voor opdrachten die onder 
de overeenkomst vallen, alsmede onder 
andere toepasselijke internationale 
overeenkomsten waardoor de Unie 
gebonden is, voldoen de aanbestedende 
diensten aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze overeenkomsten door deze 
richtlijn toe te passen op ondernemingen 
van de derde landen die ondertekenende 
partij bij de overeenkomsten zijn.

wat betreft de onder haar bevoegdheid 
vallende aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het 
kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) 
voortvloeiende overeenkomsten is met 
name de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten van de 
Wereldhandelsorganisatie, hierna de 
"overeenkomst" genoemd, goedgekeurd. In 
dit multilaterale kader van evenwichtige 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot overheidsopdrachten, dienen de 
lidstaten zich in te zetten om de gelijkheid 
tussen ondernemingen in de Unie en 
ondernemingen in derde landen op de 
interne markt te vergroten, met het oog op 
het bevorderen van de integratie van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) en het stimuleren van 
werkgelegenheid en innovatie in de EU.
Voor opdrachten die onder de 
overeenkomst vallen, alsmede onder 
andere toepasselijke internationale 
overeenkomsten waardoor de Unie 
gebonden is, voldoen de aanbestedende 
diensten aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze overeenkomsten door deze 
richtlijn toe te passen op ondernemingen 
van de derde landen die ondertekenende 
partij bij de overeenkomsten zijn.

Or. fr

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Voorts heeft de Unie behoefte aan 
een doeltreffend instrument om enerzijds 
de naleving van het 
wederkerigheidsbeginsel ten aanzien van 
derde landen die Europese 
marktdeelnemers geen gelijkwaardige 
toegang bieden te verzekeren, met name 
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via een beoordeling van wezenlijke 
wederkerigheid door de Commissie, en 
anderzijds wereldwijd eerlijke 
mededinging en eerlijke 
mededingingsvoorwaarden te verzekeren;

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 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. 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. Het enkele feit dat beide 
partijen in een overeenkomst zelf 
aanbestedende diensten zijn, sluit op zich 
de toepassing van aanbestedingsregels 
niet uit. 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. Opdrachten die 
worden gegund aan gecontroleerde 
entiteiten, 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 

(14) 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. 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. Opdrachten die 
worden gegund aan gecontroleerde 
entiteiten, 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. In deze voorwaarden dient 
er met name rekening gehouden te 
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de aanbestedingsregels indien is voldaan 
aan de in deze richtlijn neergelegde 
voorwaarden. Deze richtlijn wil ervoor 
zorgen dat vrijgestelde samenwerking 
tussen overheidsdiensten niet leidt tot 
verstoring van de mededinging ten 
opzichte van particuliere ondernemers. De 
deelname van een aanbestedende dienst als 
inschrijver in een procedure voor de 
gunning van een overheidsopdracht mag 
evenmin leiden tot verstoring van de 
mededinging.

worden met het concept "sociale 
onderneming", zoals gedefinieerd in de 
mededeling van de Commissie van 25 
oktober 2011 getiteld "Initiatief voor een 
sociaal ondernemerschap". Deze richtlijn 
wil ervoor zorgen dat vrijgestelde 
samenwerking tussen overheidsdiensten 
niet leidt tot verstoring van de 
mededinging ten opzichte van particuliere 
ondernemers. De deelname van een 
aanbestedende dienst als inschrijver in een 
procedure voor de gunning van een 
overheidsopdracht mag evenmin leiden tot 
verstoring van de mededinging.

Or. fr

Motivering

Bijlage XIV, artikelen 56, 57, 60, 62

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er bestaat een algemene behoefte aan 
meer flexibiliteit en in het bijzonder een 
ruimere toegang tot 
aanbestedingsprocedures met 
onderhandelingen, zoals nadrukkelijk is 
bepaald in de overeenkomst, waarin 
onderhandeling in alle procedures is 
toegestaan. Tenzij anders is bepaald in de 
wetgeving van de lidstaat in kwestie, 
moeten aanbestedende diensten een 
mededingingsprocedure van gunning door 
onderhandelingen als vastgelegd in deze 
richtlijn kunnen toepassen, in diverse 
situaties waarin openbare of niet-openbare 
procedures waarschijnlijk niet zullen leiden 
tot bevredigende aanbestedingsresultaten. 
Deze procedure moet voorzien zijn van 
toereikende waarborgen om de beginselen 
van gelijke behandeling en transparantie te 
eerbiedigen. Dit zal aanbestedende 

(15) Er bestaat een algemene behoefte aan 
meer flexibiliteit en in het bijzonder een 
ruimere toegang tot 
aanbestedingsprocedures met 
onderhandelingen, zoals nadrukkelijk is 
bepaald in de overeenkomst, waarin 
onderhandeling in alle procedures is 
toegestaan. Aanbestedende diensten
moeten een mededingingsprocedure van 
gunning door onderhandelingen als 
vastgelegd in deze richtlijn kunnen 
toepassen, in diverse situaties waarin 
openbare of niet-openbare procedures 
waarschijnlijk niet zullen leiden tot 
bevredigende aanbestedingsresultaten. 
Deze procedure moet voorzien zijn van 
toereikende waarborgen om de beginselen 
van gelijke behandeling en transparantie te 
eerbiedigen. Dit zal aanbestedende 
diensten grotere vrijheid geven om werken, 
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diensten grotere vrijheid geven om werken, 
leveringen en diensten in te kopen die 
volledig zijn afgestemd op hun specifieke 
behoeften. Tegelijkertijd zal daardoor ook 
de grensoverschrijdende handel toenemen, 
daar uit de evaluatie is gebleken dat 
opdrachten die worden gegund via een 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, een bijzonder hoog 
percentage grensoverschrijdende 
inschrijvers hebben.

leveringen en diensten in te kopen die 
volledig zijn afgestemd op hun specifieke 
behoeften. Tegelijkertijd zal daardoor ook 
de grensoverschrijdende handel toenemen, 
daar uit de evaluatie is gebleken dat 
opdrachten die worden gegund via een 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, een bijzonder hoog 
percentage grensoverschrijdende 
inschrijvers hebben.

Or. fr

Motivering

Artikelen 24, 27 en 66, lid 1.

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om dezelfde redenen moeten 
aanbestedende diensten vrij zijn om de 
concurrentiegerichte dialoog te gebruiken. 
Het gebruik van deze procedure is in 
waarde van de opdrachten de afgelopen 
jaren aanzienlijk toegenomen. Deze 
procedure is nuttig gebleken in gevallen 
waarin de aanbestedende diensten niet in 
staat zijn te bepalen welke middelen aan 
hun behoeften kunnen voldoen of te 
beoordelen wat de markt te bieden heeft op 
het stuk van technische, financiële of 
juridische oplossingen. Dat kan met name 
het geval zijn bij innovatieve projecten, de 
uitvoering van omvangrijke geïntegreerde 
vervoersinfrastructuurprojecten, grote 
computernetwerken, of projecten met een 
complexe en gestructureerde financiering.

(16) Wanneer het gaat om innovatieve 
projecten, zoals sociale innovatie of 
projecten met een ingewikkelde en 
gestructureerde financiering, moeten 
aanbestedende diensten vrij zijn om de 
concurrentiegerichte dialoog te gebruiken. 
Hoewel het gebruik van deze procedure in 
waarde van de opdrachten de afgelopen 
jaren aanzienlijk is toegenomen, hebben de 
lange gunningstermijnen aangetoond dat 
de concurrentiegerichte dialoog weinig 
nuttig is in gevallen waarin de 
aanbestedende diensten niet in staat zijn te 
bepalen welke middelen aan hun behoeften 
kunnen voldoen of te beoordelen wat de 
markt te bieden heeft op het stuk van 
technische, financiële of juridische 
oplossingen tijdens deze procedure.

Or. fr
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Motivering

Artikel 28.

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) 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.

(19) 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. De minimumtermijnen 
die worden toegepast op de 
gunningsprocedures uit Richtlijn 
2004/18/EG dienen evenwel ongewijzigd 
te blijven om passende 
indieningstermijnen te garanderen. 
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

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Daarnaast worden voortdurend nieuwe 
elektronische aankooptechnieken 
ontwikkeld, zoals elektronische catalogi. 

(23) Daarnaast worden voortdurend nieuwe 
elektronische aankooptechnieken 
ontwikkeld, zoals elektronische catalogi. 
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Zij dragen bij tot meer concurrentie en 
gestroomlijnde overheidsaankopen, in het 
bijzonder door besparingen in tijd en geld. 
Er moeten echter een aantal regels worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het 
gebruik hiervan voldoet aan de 
voorschriften van de richtlijn en de 
beginselen van gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie. In het 
bijzonder wanneer opnieuw tot 
concurrentie is opgeroepen door middel 
van een raamovereenkomst of wanneer een 
dynamisch aankoopsysteem wordt gebruikt 
en er voldoende waarborgen worden 
geboden wat betreft traceerbaarheid, 
gelijke behandeling en voorspelbaarheid, 
moeten aanbestedende diensten 
inschrijvingen met betrekking tot 
specifieke aankopen kunnen openstellen op 
basis van eerder ingezonden elektronische 
catalogi. Overeenkomstig de voorschriften 
inzake elektronische 
communicatiemiddelen moeten 
aanbestedende diensten vermijden 
ongerechtvaardigde belemmeringen op te 
werpen voor de toegang van ondernemers 
tot aanbestedingsprocedures die 
inschrijvingen in de vorm van 
elektronische catalogi vereisen en die de 
naleving van de algemene beginselen van 
non-discriminatie en gelijke behandeling 
waarborgen.

Zij dragen bij tot meer concurrentie en 
gestroomlijnde overheidsaankopen, in het 
bijzonder door besparingen in tijd en geld. 
Er moeten echter een aantal regels worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat het 
gebruik hiervan voldoet aan de 
voorschriften van de richtlijn en de 
beginselen van gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie. Bovendien 
moet de verwerking van gegevens op deze 
manier verlopen volgens de nationale en 
communautaire bepalingen betreffende 
gegevensbescherming. In het bijzonder 
wanneer opnieuw tot concurrentie is 
opgeroepen door middel van een 
raamovereenkomst of wanneer een 
dynamisch aankoopsysteem wordt gebruikt 
en er voldoende waarborgen worden 
geboden wat betreft traceerbaarheid, 
gelijke behandeling en voorspelbaarheid, 
moeten aanbestedende diensten 
inschrijvingen met betrekking tot 
specifieke aankopen kunnen openstellen op 
basis van eerder ingezonden elektronische 
catalogi. Overeenkomstig de voorschriften 
inzake elektronische 
communicatiemiddelen moeten 
aanbestedende diensten vermijden 
ongerechtvaardigde belemmeringen op te 
werpen voor de toegang van ondernemers 
tot aanbestedingsprocedures die 
inschrijvingen in de vorm van 
elektronische catalogi vereisen en die de 
naleving van de algemene beginselen van 
non-discriminatie en gelijke behandeling 
waarborgen.

Or. fr

Motivering

 Artikel 34.

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
(27) 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, 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. 

(27) De technische specificaties die door 
de aanbestedende diensten worden 
opgesteld, moeten ervoor zorgen dat de 
doelstellingen op het vlak van 
duurzaamheid en openstelling 
verwezenlijkt kunnen worden en dat 
overheidsopdrachten voor mededinging 
voor mededinging worden opengesteld. 
Daarom moeten inschrijvingen waarin de 
diversiteit van technische oplossingen tot 
uiting komt gedefinieerd worden op basis 
van prestaties die verband houden met 
kenmerken van de levenscyclus en van het 
sociaal duurzame productieproces van 
werken, diensten en leveringen, zodat 
functionele en 
duurzaamheidsdoelstellingen even zwaar 
doorwegen en er een voldoende hoog 
niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg 
moeten de technische specificaties worden 
opgesteld en uitgebreid in 
overeenstemming met de beginselen van 
transparantie, non-discriminatie en 
gelijke kansen. Deze beginselen moeten 
niet enkel de belangen van de inschrijvers 
beschermen, maar ook de effectieve 
mededinging, door te zorgen voor 
doeltreffendere overheidsuitgaven die 
gericht zijn op overheidsopdrachten met 
een optimale kosten-batenverhouding.
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, 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 
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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. 

Or. fr

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Veel ondernemingen, niet in de laatste 
plaats kmo's, zijn van mening dat een grote 
belemmering voor hun deelname aan 
aanbestedingen is gelegen in de 
administratieve lasten die voortvloeien uit 
de verplichting om een aanzienlijk aantal 
certificaten of andere documenten over te 
leggen die verband houden met 
uitsluitings- en selectiecriteria. Het 
beperken van deze verplichtingen, 
bijvoorbeeld door middel van eigen 
verklaringen, kan leiden tot een 
aanzienlijke vereenvoudiging waarvan 
zowel aanbestedende diensten als 
ondernemers profiteren. Er moet echter 
worden geëist dat de inschrijver aan wie 
besloten is de opdracht te gunnen, het 
relevante bewijs verschaft, en 
aanbestedende diensten mogen geen 
overeenkomsten sluiten met inschrijvers 
die daartoe niet in staat zijn. Verdere 
vereenvoudiging kan worden bereikt door 
gestandaardiseerde documenten zoals het 
Europees aanbestedingspaspoort, dat door 
alle aanbestedende diensten moet worden 
erkend en ruim moet worden bevorderd 
onder ondernemers, in het bijzonder onder 
kmo's, die door deze documenten 
aanzienlijk minder administratieve druk 
kunnen ondervinden.

(32) Veel ondernemingen, niet in de laatste 
plaats kmo's, zijn van mening dat een grote 
belemmering voor hun deelname aan 
aanbestedingen is gelegen in de 
administratieve lasten die voortvloeien uit 
de verplichting om een aanzienlijk aantal 
certificaten of andere documenten over te 
leggen die verband houden met 
uitsluitings- en selectiecriteria. Het 
beperken van deze verplichtingen, 
bijvoorbeeld door middel van eigen 
verklaringen, met inbegrip van 
verklaringen waaruit blijkt dat de 
voorschriften en normen op het vlak van 
veiligheid en gezondheid en sociaal en 
arbeidsrecht werden nageleefd, kan leiden 
tot een aanzienlijke vereenvoudiging 
waarvan zowel aanbestedende diensten als 
ondernemers profiteren. Er moet echter 
worden geëist dat de inschrijver aan wie 
besloten is de opdracht te gunnen, het 
relevante bewijs verschaft ten aanzien van 
de toeleveringsketen, en aanbestedende 
diensten mogen geen overeenkomsten 
sluiten met inschrijvers die daartoe niet in 
staat zijn. Verdere vereenvoudiging kan 
worden bereikt door gestandaardiseerde 
documenten zoals het Europees 
aanbestedingspaspoort, dat door alle 
aanbestedende diensten moet worden 
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erkend en ruim moet worden bevorderd 
onder ondernemers, in het bijzonder onder 
kmo's, die door deze documenten 
aanzienlijk minder administratieve druk 
kunnen ondervinden.

Or. fr

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) 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,
bijvoorbeeld in het geval waarin de 
gekozen gunningscriteria factoren 
inhouden die verbonden zijn met het 
productieproces. Derhalve moeten 
aanbestedende diensten als
gunningscriteria 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.

(37) 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, en moeten 
tegelijkertijd waarborgen dat de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften,
en die factoren inhouden die verbonden 
zijn met de criteria voor het sociaal 
duurzame productieproces en tevens 
rekening houden met kansarmen. 
Derhalve moeten aanbestedende diensten 
als gunningscriterium de "economisch 
meest voordelige inschrijving" toepassen, 
waarbij zij moeten verwijzen naar de
passende kwaliteitsnormen door gebruik te 
maken van technische specificaties of 
voorwaarden voor de uitvoering van de 
opdracht.

Or. fr

Motivering

Artikelen 40 en 66.
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Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Wanneer aanbestedende diensten de 
opdracht aan de economisch meest 
voordelige inschrijving gunnen, moeten zij 
bepalen op basis van welke 
gunningscriteria 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 gunningscriteria 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 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Met het oog op de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie voor duurzame 
groei is het uiterst belangrijk het potentieel 
van aanbestedingen volledig te benutten. 
Gelet op de grote verschillen tussen 

(39) Met het oog op de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie voor duurzame 
groei is het uiterst belangrijk het potentieel 
van aanbestedingen volledig te benutten. 
Gelet op de grote verschillen tussen 
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individuele sectoren en markten zou het 
echter niet raadzaam zijn voor 
overheidsopdrachten algemene 
verplichtingen voor milieubewuste, sociaal 
verantwoorde en innovatieve aankopen 
vast te stellen. De wetgever van de Unie 
heeft reeds dwingende 
aanbestedingsvoorschriften opgesteld voor 
het nastreven van bepaalde doelen in de 
sector van de wegvoertuigen (Richtlijn 
2009/33/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 inzake de 
bevordering van schone en energiezuinige 
wegvoertuigen) en kantoorapparatuur 
(Verordening (EG) nr. 106/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
januari 2008 betreffende een 
communautair energie-efficiëntie-
etiketteringsprogramma voor 
kantoorapparatuur).Bovendien is in het 
definiëren van gemeenschappelijke 
methodologieën voor de berekening van
levenscycluskosten aanzienlijke 
vooruitgang geboekt. Het is derhalve 
aangewezen op deze weg voort te gaan en 
het vaststellen van dwingende 
doelstellingen en streefdoelen aan 
sectorspecifieke wetgeving over te laten 
volgens de in de desbetreffende sector 
heersende beleidskeuzen en 
omstandigheden, en de ontwikkeling en het 
gebruik van Europese methoden van 
levenscycluskostenberekening te 
bevorderen als een verdere aanzet voor de 
aanwending van aanbestedingen met het 
oog op een duurzame groei.

individuele sectoren en markten zou het 
echter niet raadzaam zijn voor 
overheidsopdrachten algemene 
verplichtingen voor milieubewuste, sociaal 
verantwoorde en innovatieve aankopen 
vast te stellen. De wetgever van de Unie 
heeft reeds dwingende 
aanbestedingsvoorschriften opgesteld voor 
het nastreven van bepaalde doelen in de 
sector van de wegvoertuigen (Richtlijn 
2009/33/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 inzake de 
bevordering van schone en energiezuinige 
wegvoertuigen) en kantoorapparatuur 
(Verordening (EG) nr. 106/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
januari 2008 betreffende een 
communautair energie-efficiëntie-
etiketteringsprogramma voor 
kantoorapparatuur). Bovendien is in het 
definiëren van gemeenschappelijke 
methodologieën inzake levenscycluskosten 
en sociaal duurzame productieprocessen 
aanzienlijke vooruitgang geboekt Het is 
derhalve aangewezen op deze weg voort te 
gaan en het vaststellen van dwingende 
doelstellingen en streefdoelen aan 
sectorspecifieke wetgeving over te laten 
volgens de in de desbetreffende sector 
heersende beleidskeuzen en 
omstandigheden, en de ontwikkeling en het 
gebruik van Europese methoden op het 
vlak van levenscycluskosten en sociaal 
duurzame productieprocessen te 
bevorderen als een verdere aanzet voor de 
aanwending van aanbestedingen met het 
oog op een duurzame groei. De sectorale 
wetgeving dient tevens technische 
specificaties en gunningscriteria te 
omvatten die erop gericht zijn de 
voordelen van sociale en
milieuduurzaamheid in aanmerking te 
nemen wanneer die niet in geld uitgedrukt 
kunnen worden, waarbij tegelijkertijd een 
verband met het voorwerp van de 
opdracht geboden moet worden en 
waarbij de beginselen van transparantie, 
non-discriminatie en gelijke kansen 
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geëerbiedigd moeten worden.

Or. fr

Motivering

Artikel é lid 24, 40 bijlage VIII.

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) 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 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.

(40) 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 moeten 
bepalen door uit te gaan van de 
levenscyclus en het sociaal duurzame 
productieproces, in overeenstemming met 
artikelen 9, 10 en 11 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, waarin verwezen wordt naar de 
noodzakelijke socialezekerheids- en 
milieuvoorwaarden waar rekening mee 
gehouden moet worden in de definities en 
bij de tenuitvoerlegging van het EU-
beleid. 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; 
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wanneer een dergelijke methodologie 
ontwikkeld is, moet zij verplicht worden 
gesteld.

Or. fr

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningscriteria 
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 gunningscriterium 
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 
gunningscriteria met die kenmerken 
moeten in elk geval beperkt blijven tot die 
kenmerken welke een onmiddellijke 
weerslag hebben op de personeelsleden in 

(41) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningscriteria 
te verwijzen naar kenmerken van de 
levenscyclus of het sociaal duurzame 
productieproces, op voorwaarde dat deze
kenmerken of dit proces verband houden 
met het voorwerp van de opdracht. De 
technische specificaties en de 
gunningscriteria moeten in ruime zin 
geïnterpreteerd worden. De technische 
specificaties en gunningscriteria kunnen 
bijgevolg betrekking hebben op de 
levenscyclus en op het sociaal duurzame 
productieproces, met inbegrip van de 
sociale en milieuaspecten van het 
productieproces of de aanbieding van 
producten of diensten. De aanbestedende 
dienst kan de technische specificaties of 
gunningscriteria tevens aanwenden om
schadelijke sociale of milieueffecten tot 
een minimum te beperken of om positieve 
sociale of milieueffecten te 
maximaliseren. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in de technische 
specificaties en de gunningscriteria te 
letten op kenmerken die verband houden 
met de arbeidsomstandigheden van de 
rechtstreeks aan de betrokken 
productieprocessen of leveringen 
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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 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 
aanbestedende diensten de organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken 
personeel als gunningscriterium kunnen 
gebruiken, aangezien dit van invloed kan 
zijn op de kwaliteit van de uitvoering van 
de opdracht en bijgevolg de economische 
waarde van de inschrijving.

deelnemende personen. Zij dienen te 
worden toegepast 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 
aanbestedende diensten de organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken 
personeel als technische specificaties of 
als gunningscriterium kunnen gebruiken, 
aangezien dit van invloed kan zijn op de 
kwaliteit en de sociale duurzaamheid van 
de uitvoering van de opdracht en bijgevolg 
de bepaling van de inschrijving die het 
beste resultaat voorlegt op het vlak van de 
kosten-batenverhouding.

Or. fr

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) 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 

(42) 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. De 
aanbestedende dienst zou verplicht moeten 
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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. 

worden om 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 of 
wanneer de inschrijver geen toereikende 
verklaring kan geven voor de abnormaal 
lage prijzen in zijn inschrijving.

Or. fr

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) 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 
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 

(43) 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 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 
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achtergestelde personen aan te werven. achtergestelde personen aan te werven.

Or. fr

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) 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 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verlenen van diensten 
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.

(44) Tijdens de uitvoering van een 
opdracht zijn zowel de nationale wetten en
regelingen als die van de Unie inzake 
arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het 
werk van kracht, evenals collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar de werken, diensten of 
leveringen uitgevoerd of geleverd worden. 
Niet-naleving van die verplichtingen kan 
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. fr

Motivering

Artikel 69.
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Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) 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.

(51) 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, een beroep doen 
op nuttige informatie die hun wordt 
verschaft, in het bijzonder wanneer zij 
over de grenzen heen deelnemen aan 
aanbestedingsprocedures.

Or. fr

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
het recht van overheidsinstanties op alle 
niveaus om te beslissen of, hoe en in 
welke mate zij taken van openbaar belang 
zelf wensen uit te voeren. 
Overheidsinstanties mogen taken van 
openbaar belang uitvoeren met hun eigen 
middelen, zonder dat zij verplicht zijn om 
een beroep te doen op externe 
marktdeelnemers. Zij kunnen ervoor 
kiezen om die taken uit te voeren in 
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samenwerking met andere 
overheidsinstanties.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) onder "levenscyclus" wordt verstaan 
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) onder "levenscyclus" wordt verstaan 
alle opeenvolgende en/of onderling 
verbonden stadia, waaronder productie en 
productielocatie, 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 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) onder "kenmerken van de 
levenscyclus" wordt verstaan elk element 
dat verband houdt met een onderdeel van 
de levenscyclus van een product, werk of 
aanbieding van dienst, zoals bepaald in 
punt 22 van dit artikel. Het kan gaan om 
onzichtbare kenmerken die vervat zitten in 
een product ten gevolge van keuzes die 
zijn gemaakt tijdens de productie of 
andere stadia van de levenscyclus van een 
product waarin het product niet in 
gebruik is, zelfs als zulke kenmerken niet 
tot uiting komen in de fysieke kenmerken 
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of functionele eigenschappen van het 
resulterende product of de resulterende 
dienst;

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) onder "sociaal duurzaam 
productieproces" wordt verstaan een 
productieproces waarbij de aanbieding 
van werken, diensten of leveringen 
voldoet aan de gezondheids- en 
veiligheids- en de sociale en 
arbeidswetgeving, -voorschriften en -
normen, in het bijzonder ten aanzien van 
het beginsel van een gelijke behandeling 
op de werkplek. Het beginsel van gelijke 
behandeling op de werkplek heeft 
betrekking op de naleving van de 
toepasselijke arbeidsvoorwaarden, met 
inbegrip van gezondheids- en veiligheids-
en sociale en arbeidswetgeving, -
voorschriften en -normen zoals 
gedefinieerd door de Unie en in de 
nationale wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten, die van toepassing zijn 
waar de aanbieding van werken, diensten 
en leveringen plaatsvindt;

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De praktische tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten1 in het rechtskader 
van de EU inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten zal gebaseerd zijn op 
een voorafgaande beoordeling van de 
correcte toepassing van het beginsel van 
wezenlijke wederkerigheid ten aanzien 
van het openstellen van de markt tussen 
de Unie en verdragsluitende derde landen. 
Zulke beoordeling van wezenlijke 
wederkerigheid heeft tevens betrekking op 
derde landen die geen partij zijn bij de 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
en die toegang hebben tot de Europese 
markt voor overheidsopdrachten;
____________

1 PB L 336 van 23.12.1994.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) betreffende de aankoop, de 
ontwikkeling, de productie of de 
coproductie van programmamateriaal 
bestemd voor audiovisuele mediadiensten, 
die worden gegund door radio-
omroeporganisaties, of overeenkomsten 
betreffende zendtijd die worden gegund 
aan aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten;

(b) betreffende de aankoop, de 
ontwikkeling, de productie of de 
coproductie van programmamateriaal en 
gelieerde voorbereidende diensten
bestemd voor mediadiensten of 
overeenkomsten betreffende zendtijd of 
distributie en uitzending;

Or. en
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Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) inzake financiële diensten betreffende 
de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de 
overdracht van effecten of andere 
financiële instrumenten, in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, door de centrale 
banken verleende diensten en activiteiten 
die zijn uitgevoerd in het kader van de 
Europese faciliteit voor financiële 
stabiliteit;

(d) inzake financiële diensten betreffende 
de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de 
overdracht van effecten of andere 
financiële instrumenten, in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, door de centrale 
banken verleende diensten en activiteiten 
die zijn uitgevoerd in het kader van de 
Europese faciliteit voor financiële 
stabiliteit, in het bijzonder verrichtingen 
om de aanbestedende diensten van geld of 
kapitaal te voorzien en door de centrale 
banken verleende diensten;

Or. fr

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrekkingen tussen overheidsinstanties Samenwerking tussen aanbestedende 
diensten

Or. fr

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – 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 dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 

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

aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. fr

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon, met 
uitzondering van privédeelneming eigen 
aan de controlerende aanbestedende 
dienst of de gecontroleerde rechtspersoon, 
in hun hoedanigheid van 
publiekrechtelijke instelling en in 
overeenstemming met het begrip "sociale 
onderneming".

Or. fr

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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 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 privédeelneming eigen 
aan de controlerende aanbestedende 
dienst of de gecontroleerde rechtspersoon, 
in hun hoedanigheid van 
publiekrechtelijke instelling en in 
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overeenstemming met het begrip "sociale 
onderneming".

Or. fr

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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 dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

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

Or. fr

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privédeelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon, met 
uitzondering van privédeelneming eigen 
aan de controlerende aanbestedende 
diensten of de gecontroleerde 
rechtspersoon, in hun hoedanigheid van 
publiekrechtelijke instelling en in 
overeenstemming met het begrip "sociale 
onderneming".

Or. fr

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een overeenkomst tussen twee of meer 
aanbestedende diensten wordt niet geacht 
een overheidsopdracht te zijn in de zin van 
artikel 2, lid 6, van deze richtlijn wanneer 
aan de volgende cumulatieve voorwaarden 
is voldaan:

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

(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 brengt een 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten tot stand met het 
oog op het verzekeren van de verlening 
van een gemeenschappelijke openbare 
dienst of het bijeenbrengen van middelen 
om hun eigen diensten te verlenen;

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

(b) de overeenkomst voorziet niet in de 
gunning van opdrachten die mogelijk 
noodzakelijk zijn om de openbare dienst te 
verlenen waarvan sprake onder a), en laat 
die gunning onverlet;

(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 overeenkomst wordt enkel 
afgesloten door overheidsinstanties, 
zonder deelneming van een privépartij, 
met uitzondering van privédeelnemingen 
die eigen zijn aan de aanbestedende 
diensten die deelnemen aan de 
samenwerking in hun hoedanigheid van 
publiekrechtelijke instelling met een 
mandaat van een lidstaat om een 
openbare dienst te verlenen, in 
overeenstemming met het begrip "sociale 
onderneming".

(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;

(e) in geen van de betrokken 
aanbestedende diensten is sprake van 
deelneming van particulieren.
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Or. fr

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – 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, hetgeen als gevolg heeft 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, hetgeen als gevolg heeft dat de 
lopende opdrachten voor mededinging 
moeten worden opengesteld door middel 
van gewone aanbestedingsprocedures, 
behalve wanneer het gaat om 
privédeelnemingen die eigen zijn aan de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
het kader van de verlening van de 
openbare dienst in opdracht van een 
lidstaat, in hun hoedanigheid van 
publiekrechtelijke instelling, waarbij zij 
enkel het openbaar belang of het 
maatschappelijk nut dienen, zonder 
andere doeleinden na te streven, in 
overeenstemming met het begrip "sociale 
onderneming".

Or. fr

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Combinaties van ondernemers kunnen 
inschrijvingen indienen of zich als 
gegadigde opgeven. De aanbestedende 
dienst stelt voor de deelneming van 
dergelijke combinaties geen specifieke 
voorwaarden vast die niet aan individuele 
gegadigden worden opgelegd. Voor de 
indiening van een inschrijving of een 

2. Combinaties van ondernemers kunnen 
inschrijvingen indienen of zich als 
gegadigde opgeven. Groepen van 
marktdeelnemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) 
kunnen de vorm aannemen van een 
consortium van ondernemingen. De 
aanbestedende dienst stelt voor de 
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aanvraag tot deelneming kan de 
aanbestedende dienst van deze combinaties 
van ondernemers niet voorschriften dat zij 
een bepaalde rechtsvorm aannemen. 

deelneming van dergelijke combinaties 
geen specifieke voorwaarden vast die niet 
aan individuele gegadigden worden 
opgelegd. Voor de indiening van een 
inschrijving of een aanvraag tot 
deelneming kan de aanbestedende dienst 
van deze combinaties van ondernemers niet 
voorschriften dat zij een bepaalde 
rechtsvorm aannemen. 

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten moeten een groep 
marktdeelnemers de mogelijkheid bieden 
om te voldoen aan alle technische, 
juridische en financiële voorschriften als 
een enkele instantie, waarbij de 
individuele eigenschappen van de 
samenstellende delen van de groep.

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel zijn 
"privé-belangen" alle belangen in verband 

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

verband met economie of familiebanden
die zij delen met de gegadigden of de 
inschrijvers, met inbegrip van 
conflicterende beroepsbelangen.

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten 
innovatiepartnerschappen kunnen 
toepassen zoals geregeld bij deze richtlijn.

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten innovatiepartnerschappen kunnen 
toepassen zoals geregeld bij deze richtlijn.

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij kunnen ook bepalen dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

Zij bepalen ook dat aanbestedende diensten 
een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog kunnen 
toepassen in de volgende gevallen:

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap niet in nationale 
wetgeving om te zetten.

Schrappen

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De termijn voor de ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 52
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de aankondiging van de opdracht.

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gunning van de opdracht geschiedt 
uitsluitend op basis van het criterium van 
de economisch meest voordelige 
inschrijving in overeenstemming met 
artikel 66, lid 1.

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal dertig dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 37 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gunning van de opdracht geschiedt 
uitsluitend op basis van het criterium van 
de economisch meest voordelige 
inschrijving in overeenstemming met 
artikel 66, lid 1.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 35
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 40
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

Or. en
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Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging hebben bekendgemaakt 
die niet wordt gebruikt als oproep tot 
mededinging, kan de termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in lid 2, tweede alinea, van dit 
artikel, worden verkort tot 15 dagen, mits 
aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

3. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging hebben bekendgemaakt 
die niet wordt gebruikt als oproep tot 
mededinging, kan de termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in lid 2, tweede alinea, van dit 
artikel, worden verkort tot 22 dagen, mits 
aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, ingeval een vooraankondiging 
als een oproep tot mededinging wordt 
gebruikt, vanaf de verzenddatum van de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling. De termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging. Artikel 
26, leden 3 tot en met 6, is van toepassing.

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 37 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, ingeval een vooraankondiging 
als een oproep tot mededinging wordt 
gebruikt, vanaf de verzenddatum van de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling. De termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen bedraagt 
minimaal 37 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging. Artikel 
26, leden 3 tot en met 6, is van toepassing.

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gunning van de opdracht geschiedt 
uitsluitend op basis van het criterium van 
de economisch meest voordelige 
inschrijving in overeenstemming met 
artikel 66, lid 1.

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 37 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen ondernemers die na de beoordeling 
van de gevraagde informatie daartoe door 
de aanbestedende diensten worden 
aangezocht, kunnen aan de dialoog 
deelnemen. Aanbestedende diensten 
kunnen overeenkomstig artikel 64 het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd. De gunning van de opdracht 
geschiedt uitsluitend op basis van het 
criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 66, lid 1, 

Alleen ondernemers die na de beoordeling 
van de gevraagde informatie daartoe door 
de aanbestedende diensten worden 
aangezocht, kunnen aan de dialoog 
deelnemen. Aanbestedende diensten 
kunnen overeenkomstig artikel 64 het 
aantal geschikte gegadigden beperken die 
tot deelneming aan de procedure worden 
uitgenodigd. De gunning van de opdracht 
geschiedt uitsluitend op basis van het 
criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving in 
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onder a). overeenstemming met artikel 66, lid 1.

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zo nodig kan de aanbestedende dienst, met 
het oog op de definitieve vaststelling van 
de financiële verbintenissen of andere 
voorwaarden van de opdracht, over de 
definitieve voorwaarden van de opdracht 
onderhandelen met de inschrijver die 
overeenkomstig artikel 66, lid 1, onder a)
als de economisch meest voordelige is 
aangewezen, mits deze onderhandelingen 
de inhoudelijke aspecten van de 
inschrijving of van de overheidsopdracht, 
met inbegrip van de in de aankondiging 
van de opdracht of het beschrijvend 
document vermelde behoeften en 
voorschriften, ongewijzigd laten en niet 
kunnen leiden tot concurrentievervalsing of 
discriminatie.

Zo nodig kan de aanbestedende dienst, met 
het oog op de definitieve vaststelling van 
de financiële verbintenissen of andere 
voorwaarden van de opdracht, over de 
definitieve voorwaarden van de opdracht 
onderhandelen met de inschrijver die 
overeenkomstig artikel 66, lid 1, als de 
economisch meest voordelige is 
aangewezen, mits deze onderhandelingen 
de inhoudelijke aspecten van de 
inschrijving of van de overheidsopdracht, 
met inbegrip van de in de aankondiging 
van de opdracht of het beschrijvend 
document vermelde behoeften en 
voorschriften, ongewijzigd laten en niet 
kunnen leiden tot concurrentievervalsing of 
discriminatie.

Or. en

Amendement 58
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De elektronische veiling heeft 
betrekking op een van de volgende 
criteria:

3. De elektronische veiling heeft 
betrekking op de prijzen en/of de nieuwe 
waarden van de elementen van de 
inschrijvingen als aangegeven in de 
specificaties.

a) alleen de prijzen, wanneer de opdracht 
wordt gegund op basis van de laagste 
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prijs;
b) de prijzen en/of de nieuwe waarden van 
de elementen van de inschrijvingen als 
aangegeven in de specificaties, wanneer de 
opdracht wordt gegund op basis van de 
economisch meest voordelige inschrijving. 

Or. en

Amendement 59
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alvorens tot de elektronische veiling 
over te gaan, verrichten de aanbestedende 
diensten een eerste volledige beoordeling 
van de inschrijvingen aan de hand van het 
gunningscriterium of de gunningscriteria 
en de weging die daartoe is vastgesteld.

5. Alvorens tot de elektronische veiling 
over te gaan, verrichten de aanbestedende 
diensten een eerste volledige beoordeling 
van de inschrijvingen aan de hand van de 
gunningscriteria en de weging die daartoe 
is vastgesteld.

Or. en

Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De technische specificaties maken deel 
uit van de aanbestedingsdocumenten. Zij 
bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor werken, leveringen of 
diensten om te voldoen aan zowel de 
gebruiksdoelstellingen als de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de 
aanbestedende dienst.

Or. en
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Amendement 61
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 62
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De technische specificaties kunnen in 
voorkomend geval ook voorschriften 
bevatten die betrekking hebben op:

Or. en

Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw) – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) prestaties, waaronder milieu- en 
klimaatprestatieniveaus en prestaties op 
het vlak van een sociaal duurzaam 
productieproces;

Or. en

Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw) – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kenmerken van de levenscyclus;

Or. en

Amendement 66
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw) – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) sociaal duurzaam productieproces;

Or. en
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Amendement 67
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw) – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de organisatie, kwalificatie en 
ervaring van het personeel dat is 
aangewezen om het desbetreffende 
contract uit te voeren;

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw) – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) veiligheid of afmetingen, met inbegrip 
van de procedures voor kwaliteitsborging, 
terminologie, symbolen, tests en 
testmethodes, verpakking, merking en 
etikettering, gebruiksaanwijzingen;

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw) – letter f (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) voorschriften ten aanzien van opzet en 
kostenberekening, de test-, inspectie- en 
goedkeuringsvoorwaarden voor werken 
en constructiemethodes of –technieken en 
alle andere technische voorwaarden die 
de aanbestedende dienst mag 
voorschrijven krachtens algemene of 
specifieke regelgeving, ten aanzien van de 
voltooide werken en de materialen of 
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onderdelen die daarvoor gebruikt worden;

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) in termen van prestatie- of functionele 
voorschriften, inclusief sociale en 
milieukenmerken, mits de parameters 
voldoende nauwkeurig zijn opdat de 
inschrijvers het voorwerp van de opdracht 
kunnen bepalen en de aanbestedende 
diensten de opdracht kunnen gunnen; In 
overeenstemming met artikel 1 kunnen 
technische specificaties worden 
geformuleerd ten aanzien van prestaties 
of functionele voorschriften die 
betrekking hebben op de kenmerken van 
de levenscyclus of het sociaal duurzame 
productieproces van de aangevraagde 
werken, leveringen of diensten, en niet 
enkel op de prestaties of functionele 
voorschriften van de werken, leveringen 
of diensten die in gebruik zijn;

Or. en

Amendement 71
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) door verwijzing naar de specificaties en
normen, zoals bepaald in punt 2 van
bijlage VIII, waarbij de voorkeur wordt 
gegeven aan Europese normen en
internationale normen, en pas bij 
afwezigheid daarvan aan nationale 
normen; elke verwijzing gaat vergezeld 
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andere door de Europese normalisatie-
instellingen opgestelde technische 
referentiesystemen, of, bij gebreke
daarvan, de nationale normen, de nationale 
technische goedkeuringen dan wel de 
nationale technische specificaties, andere 
technische referentiesystemen, inzake het 
ontwerpen, het berekenen en het 
uitvoeren van de werken en het gebruik 
van de leveringen; elke verwijzing gaat 
vergezeld van de woorden "of 
gelijkwaardig";

van de woorden "of gelijkwaardig";

Or. en

Amendement 72
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in termen van de onder a) bedoelde 
prestatie- of functionele voorschriften, 
waarbij onder vermoeden van 
overeenstemming met deze prestatie-eisen 
en functionele voorschriften wordt 
verwezen naar de onder b) bedoelde 
technische specificaties;

(c) in termen van de onder a) bedoelde 
prestatie- of functionele voorschriften, 
waarbij onder vermoeden van 
overeenstemming met deze prestatie-
voorschriften en functionele voorschriften 
wordt verwezen naar de onder b) bedoelde 
technische specificaties en normen;

Or. en

Amendement 73
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) door verwijzing naar de onder b) 
bedoelde technische specificaties voor 
bepaalde kenmerken, en naar de onder a) 
bedoelde prestatie- of functionele 
voorschriften voor andere kenmerken.

(d) door verwijzing naar de onder b) 
bedoelde technische specificaties en 
normen voor bepaalde kenmerken, en naar 
de onder a) bedoelde prestatie- of 
functionele voorschriften voor andere 
kenmerken.
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Or. en

Amendement 74
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Indien dit door het voorwerp van de 
opdracht gerechtvaardigd is, kan in de 
technische specificaties melding worden 
gemaakt van een bepaald fabrikaat of een 
bepaalde herkomst of productielocatie of 
van een bijzondere werkwijze en mogen 
deze een verwijzing bevatten naar een 
merk, een octrooi of een type, een bepaalde 
oorsprong of een bepaalde productie Een 
dergelijke vermelding gaat vergezeld van 
de woorden "of gelijkwaardig".

Or. en

Amendement 75
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruik maakt van de mogelijkheid te 
verwijzen naar de in lid 3, onder b), 
genoemde specificaties, wijst hij een 
inschrijving niet af op grond van het feit 
dat de aangeboden werken, leveringen of 
diensten niet overeenstemmen met de 
betrokken specificaties, wanneer de 

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruik maakt van de mogelijkheid te 
verwijzen naar de in lid 3, onder b), 
genoemde specificaties en normen, wijst 
hij een inschrijving niet af op grond van 
het feit dat de aangeboden werken, 
leveringen of diensten niet 
overeenstemmen met de betrokken 
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inschrijver in zijn inschrijving met elk 
passend middel, inclusief de in artikel 42 
bedoelde bewijsmiddelen, aantoont dat de 
door hem voorgestelde oplossingen op 
gelijkwaardige wijze voldoen aan de in de 
technische specificaties gestelde 
voorschriften.

specificaties en normen, wanneer de 
inschrijver in zijn inschrijving met elk 
passend middel, inclusief de in artikel 42 
bedoelde bewijsmiddelen, aantoont dat de 
door hem voorgestelde oplossingen op 
gelijkwaardige wijze voldoen aan de in de 
technische specificaties gestelde 
voorschriften.

Or. en

Amendement 76
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruik maakt van de in lid 3, onder a), 
geboden mogelijkheid de technische 
specificaties in termen van prestatie- of 
functionele voorschriften vast te stellen, 
wijst hij een inschrijving voor werken, 
leveringen of diensten niet af die voldoet 
aan een nationale norm waarbij een 
Europese norm is omgezet, een Europese 
technische goedkeuring, een 
gemeenschappelijke technische 
specificatie, een internationale norm, een 
door een Europees normalisatieorgaan 
ingesteld technisch verwijzingssysteem,
wanneer deze specificaties betrekking 
hebben op de door de aanbestedende dienst 
vastgestelde prestatie- of functionele 
voorschriften.

6. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruik maakt van de in lid 3, onder a), 
geboden mogelijkheid de technische 
specificaties in termen van prestatie- of 
functionele voorschriften vast te stellen, 
wijst hij een inschrijving voor werken, 
leveringen of diensten niet af die voldoet 
aan een nationale norm, voor zover de 
criteria voor die norm betrekking hebben 
op de door de aanbestedende dienst 
vastgestelde prestatie- of functionele 
voorschriften.

Or. en

Amendement 77
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 - titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Keuren Keuren en certificaten van een door een 
derde partij geverifieerde norm

Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbestedende diensten milieu-
, sociale of andere kenmerken van een 
werk, levering of dienst voorschrijven in 
termen van prestatie- of functionele 
voorschriften als bedoeld in artikel 40, lid 
3, onder a), kunnen zij voorschriften dat 
deze werken, leveringen of diensten een 
specifieke keur dragen, mits voldaan is aan 
alle volgende voorwaarden:

1. Wanneer aanbestedende diensten milieu-
, sociale of andere kenmerken van een 
werk, levering of dienst voorschrijven in 
termen van prestatie- of functionele 
voorschriften als bedoeld in artikel 40, lid 
3, onder a), kunnen zij voorschriften dat 
deze werken, leveringen of diensten een 
specifieke keur dragen en/of over een 
certificaat van een door een derde partij 
geverifieerde norm beschikken, mits 
voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

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

(a) de voorschriften voor de keur en/of het 
certificaat van een door een derde partij 
geverifieerde norm hebben alleen 
betrekking op kenmerken die verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en zijn geschikt voor de omschrijving van 
de kenmerken van de werken, leveringen 
of diensten die het voorwerp van de 
opdracht vormen;

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

(b) de voorschriften voor de keur en/of het 
certificaat van een door een derde partij 
geverifieerde norm zijn ontwikkeld op 
grond van wetenschappelijke gegevens of 
zijn gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;

(c) de keur is vastgesteld in een open en 
transparante procedure waaraan alle 
belanghebbenden, inclusief 
regeringsinstanties, consumenten, 

(c) de keur en/of het certificaat van een 
door een derde partij geverifieerde norm
is vastgesteld in een open en transparante 
procedure waaraan alle belanghebbenden, 
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fabrikanten, kleinhandelaars en 
milieuorganisaties, kunnen deelnemen;

inclusief regeringsinstanties, consumenten, 
fabrikanten, kleinhandelaars en 
milieuorganisaties, kunnen deelnemen;

(d) de keur is voor alle betrokken partijen 
toegankelijk;

(d) de keur en/of het certificaat van een 
door een derde partij geverifieerde norm
is voor alle betrokken partijen toegankelijk

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

(e) de criteria van de keur en/of het 
certificaat van een door een derde partij 
geverifieerde norm worden vastgesteld 
door een derde partij die onafhankelijk is 
van de ondernemer die de keur aanvraagt.
De derde partij kan een specifieke 
nationale of overheidsinstantie of –
organisatie zijn.

Or. en

Amendement 79
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een keur aan de voorwaarden 
van lid 1, onder b), c) en d) en e), voldoet 
maar eveneens voorschriften stelt die geen 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht, kunnen de aanbestedende 
diensten de technische specificaties 
vaststellen door verwijzing naar de 
gedetailleerde technische specificaties van 
die keur, of indien noodzakelijk, delen 
daarvan die verband houden met het 
voorwerp van de opdracht en geschikt zijn 
voor de omschrijving van de kenmerken 
van dit voorwerp.

2. Wanneer een door een derde partij 
geverifieerde norm niet onder de definitie 
van punt 5 bis van bijlage VIII valt omdat 
de criteria ervan voorschriften stellen die 
geen verband houden met het voorwerp 
van de opdracht, kunnen de aanbestedende 
diensten de technische specificaties 
vaststellen door verwijzing naar de 
gedetailleerde technische specificaties van 
die norm, of indien noodzakelijk, delen 
daarvan die verband houden met het 
voorwerp van de opdracht en geschikt zijn 
voor de omschrijving van de kenmerken 
van dit voorwerp.

Or. en

Amendement 80
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst mag in zijn 
technische specificaties stellen dat 
werken, leveringen of diensten die aan 
zulke norm voldoen geacht worden aan de 
technische specificaties te voldoen. 
Aanbestedende diensten aanvaarden ook 
alle gelijkwaardige normen die voldoen 
aan de door de aanbestedende diensten 
opgestelde specificaties. Voor werken, 
leveringen of diensten waarvoor niet door 
een derde partij geverifieerd is dat zij aan 
zulke norm voldoen, aanvaarden de 
aanbestedende diensten eveneens een 
technisch dossier van de fabrikant of 
ander passend bewijs, zoals certificaten en 
verklaringen.

Or. en

Amendement 81
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen. Voor opdrachten met een waarde 
die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 
bepaalde drempels maar overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 
500 000 euro, verschaft de aanbestedende 
dienst, wanneer hij het niet passend acht 
de opdracht in percelen te verdelen, in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn motieven daarvoor.

1. Om een zo breed mogelijke 
mededinging tot stand te brengen, en 
behalve wanneer het voorwerp van de 
opdracht het niet mogelijk maakt om 
afzonderlijke prestaties vast te stellen, 
verdeelt de aanbestedende dienst de 
opdracht in percelen. Voor opdrachten 
met een waarde die gelijk is aan of hoger 
dan de in artikel 4 bepaalde drempels maar 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
niet lager dan 500 000 euro, verschaft de 
aanbestedende dienst, wanneer het niet 
mogelijk is om de opdracht in percelen te 
verdelen omdat het voorwerp van de 
opdracht het niet mogelijk maakt om 
afzonderlijke prestaties vast te stellen, in 
de aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
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belangstelling een specifieke toelichting 
over zijn motieven daarvoor. 

Or. fr

Amendement 82
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten geven in de 
aankondiging van de opdracht of de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling aan of de inschrijvingen 
beperkt zijn tot één perceel dan wel tot een 
aantal percelen.

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

Or. fr

Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten kunnen, zelfs 
wanneer de mogelijkheid tot inschrijven 
voor alle percelen is vermeld, het aantal 
aan een inschrijver te gunnen percelen 
beperken, mits het maximumaantal in de 
aankondiging van de opdracht of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling is aangegeven. 
Aanbestedende diensten vermelden in de 
aanbestedingsdocumenten volgens welke 
objectieve en niet-discriminerende criteria 

2. De kandidaten beschikken niet over de 
mogelijkheid om verschillende 
inschrijvingen in te dienen op basis van 
het aantal te gunnen percelen. De
aanbestedende diensten beperken het 
aantal aan een inschrijver te gunnen 
percelen, mits het maximumaantal in de 
aankondiging van de opdracht of in de
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling is aangegeven. 
Aanbestedende diensten vermelden in de 
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of regels verschillende percelen worden 
gegund indien de toepassing van de 
gekozen gunningscriteria zou leiden tot de 
gunning van meer percelen dan het 
maximumaantal aan een zelfde 
inschrijver.

aanbestedingsdocumenten volgens welke 
objectieve en niet-discriminerende criteria 
of regels verschillende percelen worden 
gegund.

Or. fr

Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de aanbestedingsdocumenten ten 
aanzien van informatie over partijen 
vragen de aanbestedende diensten de 
inschrijver om in zijn inschrijving aan te 
geven welk gedeelte van de opdracht hij 
voornemens is aan derde partijen in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij per aanbestede partij 
voorstelt, binnen de grens van drie 
opeenvolgende onderaannemingsniveaus, 
in overeenstemming met artikel 71.

Or. en

Amendement 85
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de inschrijving is afkomstig van een 
inschrijver die niet is uitgesloten van 
deelname overeenkomstig de artikelen 21 
en 55 en die voldoet aan de 
overeenkomstig artikel 56 door de 
aanbestedende dienst vastgestelde 
selectiecriteria en, in voorkomend geval, de 
niet-discriminerende regels en criteria als 
bedoeld in artikel 64.

(b) de inschrijving is afkomstig van een 
inschrijver die niet is uitgesloten van 
deelname overeenkomstig de artikelen 21 
en 55 en die voldoet aan de 
overeenkomstig artikel 56 door de 
aanbestedende dienst vastgestelde 
selectiecriteria en, in voorkomend geval, de 
niet-discriminerende regels en criteria als 
bedoeld in artikelen 64 en 71.
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Or. en

Amendement 86
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbestedende diensten mogen een 
opdracht niet gunnen aan de inschrijver die 
de beste inschrijving heeft ingediend, 
wanneer zij hebben vastgesteld dat de 
inschrijving niet voldoet aan verplichtingen 
op het gebied van sociaal, arbeids- of 
milieurecht uit hoofde van wetgeving van 
de Unie of nationale wetgeving of 
collectieve overeenkomsten die van 
toepassing zijn op de plaats waar het 
werk, de dienst of de levering wordt 
verricht, of uit hoofde van de in bijlage XI 
vermelde bepalingen van internationaal 
sociaal en milieurecht

Or. en

Amendement 87
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Waar zulke wetten niet van 
toepassing zijn, gelden schendingen van 
andere wetten die van toepassing zijn op 
de inschrijver en die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau garanderen eveneens 
als grond voor uitsluiting.

Or. en
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Amendement 88
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de in bijlage XI bedoelde lijst, 
wanneer dit noodzakelijk is ten gevolge 
van de sluiting van nieuwe internationale 
overeenkomsten of de wijziging van 
bestaande internationale overeenkomsten.

Schrappen

Or. en

Amendement 89
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) deelname aan uitbuiting of 
mensenhandel en kinderarbeid zoals 
beschreven in Richtlijn 2011/36/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2011 inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan1.
_____________
1 PB L 101 van 15.4.2011.

Or. en

Amendement 90
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een aanbestedende dienst kan een 
ondernemer van deelname aan een 

3. Een aanbestedende dienst sluit een 
ondernemer van deelname aan een 
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overheidsopdracht uitsluiten indien aan 
een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

overheidsopdracht uit indien aan een van 
de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 91
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door 
de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld
op het gebied van sociale en 
arbeidswetgeving of milieuwetgeving, of 
van de in bijlage XI bedoelde 
internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen zoals 
gedefinieerd in de communautaire en de 
nationale wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering verricht wordt op het gebied van 
sociale en arbeidswetgeving of 
milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

Or. fr

Amendement 92
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) wanneer de aanbestedende dienst, als 
resultaat van een beoordeling uitgevoerd 
door deze dienst of door een andere 
aanbestedende dienst in overeenstemming 
met artikel 73 bis, over informatie 
beschikt dat de ondernemer blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
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wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een vroegere opdracht of vroegere 
opdrachten van vergelijkbare aard bij 
dezelfde aanbestedende dienst.

Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een aanbestedende dienst zal elke 
marktdeelnemer voor wie aan een van de 
voorwaarden in leden 1, 2 of 3 voldaan is 
ten aanzien van een door de 
marktdeelnemer in overeenstemming met 
artikel 71 voorgestelde aannemer, 
uitsluiten van deelname aan een 
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overheidsopdracht. 

Or. en

Amendement 95
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 96
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Hiertoe bewijst de gegadigde of inschrijver 
dat hij eventuele schade als gevolg van 
strafrechtelijke inbreuken of beroepsfouten 
heeft vergoed, de feiten en omstandigheden 
heeft opgehelderd door actief samen te 
werken met de onderzoekende autoriteiten 
en concrete technische, organisatorische en 
persoonlijke maatregelen heeft genomen 
die geschikt zijn om verdere 
strafrechtelijke inbreuken of fouten te 
voorkomen, met inbegrip van rapportage 
en controlesystemen en 
internecontrolestructuren om de naleving 
te controleren. Bewijsmateriaal dat 
hiertoe door de gegadigde of inschrijver 
wordt voorgelegd zal volstaan om de 
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Wanneer de aanbestedende dienst de 
maatregelen onvoldoende acht, dient hij 
de redenen van dit besluit kenbaar te 
maken.

aanbestedende dienst ervan te verzekeren 
dat de door gegadigden en inschrijvers 
genomen maatregelen, of, in voorkomend 
geval, de betrouwbaarheid van hun 
onderaannemer, volstaat om verdere 
strafrechtelijke inbreuken of 
beroepsfouten te voorkomen, rekening 
houdend met de ernst en de bijzondere 
omstandigheden van de strafrechtelijke 
inbreuken of fouten Wanneer de 
aanbestedende dienst niet tevreden is, dient 
hij de redenen van dit besluit kenbaar te 
maken.

Or. en

Amendement 97
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten en ondernemingen 
via het contactpunt waarin artikel 88 
voorziet, eenvoudig informatie en bijstand 
kunnen verkrijgen met betrekking tot de 
toepassing van dit artikel.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten eenvoudig 
informatie en bijstand kunnen verkrijgen 
met betrekking tot de toepassing van dit 
artikel via de enkele instantie, 
verschillende instanties of administratieve 
structuren die daartoe zijn opgericht of 
aangewezen in overeenstemming met de 
artikelen 84 en 87. De lidstaten zorgen er 
tevens voor dat ondernemingen eenvoudig 
informatie en bijstand kunnen verkrijgen 
met betrekking tot de toepassing van dit 
artikel via de administratieve structuren 
waarin voorzien is in artikel 87 bis.

Or. en

Amendement 98
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) naleving van de voorschriften en 
normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid, sociaal en arbeidsrecht zoals 
gedefinieerd door de Unie en in de 
nationale wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering verricht wordt.

Or. en

Amendement 99
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 100
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de technische 
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 

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

voorschriften aanbestedende diensten dat 
ondernemers over de noodzakelijke 
personele en technische middelen en 
ervaring beschikken om te verzekeren dat 
de opdracht volgens een passende 
kwaliteitsnorm en, op verzoek daartoe van 
de aanbestedende dienst, in 
overeenstemming met clausules inzake de 
uitvoering van de opdracht zoals 
gedefinieerd in artikel 70, wordt 
uitgevoerd of dat zij maatregelen hebben 
getroffen om toegang te krijgen tot zulke 
middelen en ervaring of zulke middelen 
en ervaring te verwerven. Aanbestedende 
diensten kunnen tot de bevinding komen 
dat ondernemers de opdracht niet zoals 
vereist zullen uitvoeren wanneer zij hebben 
heeft vastgesteld dat er sprake is van 
belangenconflicten die de uitvoering van 
de opdracht negatief kunnen beïnvloeden.

Or. en

Amendement 101
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten voor leveringen 
waarvoor plaatsings- of 
installatiewerkzaamheden nodig zijn, voor 
het verlenen van diensten of de uitvoering 
van werken, kan de geschiktheid van 
ondernemers om die diensten te verlenen 
of die installatiewerkzaamheden of 
werken uit te voeren, worden beoordeeld 
aan de hand van hun knowhow, 
efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid.

Schrappen

Or. en
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Amendement 102
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden 1, 2, 3, 4 en 5 van dit artikel zijn 
van toepassing op de 
onderaannemingsprocedures en de 
onderaannemers. 

Or. en

Amendement 103
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) zij zijn desgevraagd in staat overwijld
documenten tot staving te verstrekken die 
de aanbestedende diensten voorschriften 
overeenkomstig de artikelen 59 en 60 en, 
in voorkomend geval, de artikelen 61 en 
63.

(d) zij zijn desgevraagd in staat onverwijld 
documenten tot staving te verstrekken die 
de aanbestedende diensten voorschriften 
overeenkomstig de artikelen 59 en 60 en, 
in voorkomend geval, de artikelen 61, 62, 
lid 1, en 63.

Or. en

Amendement 104
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór de gunning van de opdracht eist de 
aanbestedende dienst van de inschrijver 
aan wie de opdracht wordt gegund dat hij 
de documenten overeenkomstig de 
artikelen 59 en 60 en, in voorkomende 
gevallen, artikel 61 overlegt. De 
aanbestedende dienst kan ondernemers 
verzoeken de overeenkomstig de 
artikelen 59, 60 en 61 overgelegde 
verklaringen en documenten aan te vullen 

Vóór de gunning van de opdracht eist de 
aanbestedende dienst van de inschrijver 
aan wie de opdracht wordt gegund dat hij 
de documenten overeenkomstig de 
artikelen 59 en 60 en, in voorkomende 
gevallen, artikel 61 overlegt. De 
aanbestedende dienst kan ondernemers 
verzoeken de overeenkomstig de 
artikelen 59, 60 en 61 en het artikel 62, lid 
1, overgelegde verklaringen en 
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of te verduidelijken. documenten aan te vullen of te 
verduidelijken.

Or. en

Amendement 105
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale overheden maken veilige 
online databanken aan voor certificaten, 
waar ondernemingen een keer in de twee 
jaar alle relevante documenten kunnen
indienen. Die documenten zijn 
toegankelijk voor alle aanbestedende 
diensten op alle niveaus, via een 
persoonlijk identificatienummer.

Or. en

Amendement 106
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 89 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen teneinde bijlage XIII te wijzigen in 
verband met de technische vooruitgang of 
om administratieve redenen. Zij stelt ook 
het standaardformulier voor het Europees 
aanbestedingspaspoort vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 91 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 89 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen teneinde bijlage XIII te wijzigen in 
verband met de technische vooruitgang of 
om administratieve redenen. Zij stelt ook, 
via uitvoeringshandelingen, het 
standaardformulier voor het Europees 
aanbestedingspaspoort vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 91 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en
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Amendement 107
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het bewijs van de economische en 
financiële draagkracht van een ondernemer 
en van de naleving van de voorschriften 
en normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid, sociaal en –arbeidsrecht zoals 
gedefinieerd door de Unie en in de 
nationale wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering verricht wordt, kan in het 
algemeen worden geleverd door een of 
meer van de in bijlage XIV, deel 1, 
bedoelde referenties

Or. en

Amendement 108
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De technische bekwaamheid van de 
ondernemer kan worden aangetoond op een 
of meer van de wijzen bedoeld in 
bijlage XIV, deel 2, naargelang van de 
aard, de hoeveelheid of omvang en het doel 
van de werken, leveringen of diensten.

3. De technische bekwaamheid van de 
ondernemer kan worden aangetoond op een 
of meer van de wijzen bedoeld in 
bijlage XIV, deel 2, naargelang van de 
aard, de hoeveelheid, de kwaliteit, de 
duurzaamheid of omvang en het doel van 
de werken, leveringen of diensten.

Or. en

Amendement 109
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 - titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwaliteitsnormen en normen inzake 
milieubeheer

Kwaliteitsnormen, sociale normen en 
normen inzake milieubeheer

Or. en

Amendement 110
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aanbestedende diensten kunnen de 
overlegging voorschriften van een door 
een onafhankelijke instantie opgestelde 
verklaring dat de ondernemer voldoet aan 
de voorschriften en normen op het vlak 
van veiligheid en gezondheid, sociaal en –
arbeidsrecht zoals gedefinieerd door de 
Unie en in de nationale wetgeving en in 
collectieve overeenkomsten die van 
toepassing zijn op de plaats waar het 
werk, de dienst of de levering verricht 
wordt.

Or. en

Amendement 111
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 112
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De informatie die uit de inschrijving op 
een officiële lijst of de certificering kan 
worden afgeleid, kan niet zonder 
verantwoording ter discussie worden 
gesteld. Met betrekking tot de betaling van 
socialezekerheidsbijdragen en belastingen 
en heffingen kan van elke ingeschreven 
ondernemer bij elke te gunnen opdracht 
een aanvullend certificaat worden geëist.

5. De informatie die uit de inschrijving op 
een officiële lijst of de certificering kan 
worden afgeleid, kan niet zonder 
verantwoording ter discussie worden 
gesteld. Met betrekking tot de betaling van 
socialezekerheidsbijdragen en belastingen 
en heffingen wordt van elke ingeschreven 
ondernemer bij elke te gunnen opdracht 
een aanvullend certificaat geëist.

Or. en

Amendement 113
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Inschrijving op een lijst of certificering 
kan niet aan ondernemers uit andere 
lidstaten worden opgelegd voor 
deelneming aan een overheidsopdracht.
De aanbestedende diensten erkennen 
gelijkwaardige certificaten van de in 
andere lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden ook andere gelijkwaardige 
bewijsmiddelen.

7. De aanbestedende diensten erkennen 
gelijkwaardige certificaten van de in 
andere lidstaten gevestigde instellingen. Zij 
aanvaarden ook andere gelijkwaardige 
bewijsmiddelen.

Or. en

Amendement 114
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) de economisch meest voordelige 
inschrijving;
(b) de laagste kostprijs.

Or. en

Amendement 115
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE483.468v01-00 70/98 PR\891975NL.doc

NL

b), bedoelde prijs of kosten andere criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de betrokken opdracht, zoals:

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

Or. en

Amendement 117
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het levenscyclusproces en 
kenmerken van de levenscyclus;

Or. en

Amendement 118
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) een sociaal duurzame 
productieproces

Or. en

Amendement 119
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van werken, kunnen de 
organisatie, de kwalificatie en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel in aanmerking worden
genomen, met als gevolg dat dit personeel 
na de gunning van de opdracht alleen kan 

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

worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

Or. en

Amendement 120
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 121
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gunningscriteria maken effectieve 
en eerlijke mededingen mogelijk en gaan 
gepaard met voorschriften die ervoor 
zorgen dat de informatie die door de 
inschrijvers wordt verschaft, doeltreffend 
gecontroleerd kan worden door de 
aanbestedende dienst om vast te stellen of 
de inschrijvers aan de gunningscriteria 
voldoen.

Or. en



PE483.468v01-00 72/98 PR\891975NL.doc

NL

Amendement 122
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. Gunningscriteria die 
gebruikt worden om te bepalen welke 
inschrijving de economisch meest 
voordelige inschrijving is:

(a) houden verband met het voorwerp van 
de opdracht;
(b) worden onderworpen aan voorschriften 
waarmee de door de inschrijvers verstrekte 
informatie daadwerkelijk kan worden 
gecontroleerd;

(c) maken effectieve mededinging 
mogelijk.
Aanbestedende diensten controleren op 
basis van de door de inschrijvers verstrekte 
informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen.

Or. en

Amendement 123
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst in de 
aankondiging van de opdracht, de 

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

belangstelling, de 
aanbestedingsdocumenten of, bij de 
concurrentiegerichte dialoog, in het 
beschrijvende document, het relatieve 
gewicht dat hij voor de bepaling van de 
economisch meest voordelige inschrijving 
aan elk van de gekozen criteria toekent.

Or. en

Amendement 124
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levenscycluskosten: Aspecten die verband houden met de 
levenscyclus:

Or. en

Amendement 125
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de inschrijver is niet in staat de 
overeenkomstig de artikelen 59, 60 en 61 
vereiste certificaten en documenten te 
verstrekken;

(a) de inschrijver is niet in staat de 
overeenkomstig de artikelen 59, 60, 61 en 
62, lid 1, vereiste certificaten en 
documenten te verstrekken;

Or. en

Amendement 126
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de inschrijver is niet in staat om 
actuele informatie te verschaffen over de 
betaling van socialezekerheidsbijdragen 
en belastingen en heffingen die vereist 
zijn voor de gunning van de opdracht; 

Or. en

Amendement 127
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 128
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

(c) er zijn ten minste drie inschrijvingen 
ingediend.

Or. en

Amendement 130
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 131
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 132
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 

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

betrekking tot de in bijlage XI vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht, of indien deze niet van 
toepassing zijn, uit hoofde van andere 
regelingen die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau bieden;

Or. en

Amendement 133
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) naleving van de voorschriften en 
normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid, sociaal en arbeidsrecht zoals 
bepaald in de communautaire en de 
nationale wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering verricht wordt.

Or. en

Amendement 134
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) naleving van de 
onderaannemingseisen zoals bepaald in 
artikel 71.

Or. en
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Amendement 135
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen gelden uit hoofde van 
wetgeving van de Unie en nationale 
wetgeving en uit hoofde van collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering verricht wordt, op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of uit 
hoofde van de in bijlage XI vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht.

Or. en

Amendement 136
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 137
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten beperken de 
mogelijkheid voor een inschrijver om 
gedeeltes van de werken of de diensten die 
verricht moeten worden of de goederen 
die geleverd moeten worden in 
onderaanneming te geven tot maximum 
drie opeenvolgende niveaus van 
onderaanneming.

Or. en

Amendement 138
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 139
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

aansprakelijkheid van de hoofdaannemer
onverlet. De lidstaten voorzien in een 
stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor de hele onderaannemingsketen. Zij 
zorgen ervoor dat de hoofdaannemer en 
alle intermediaire onderaannemers die 
grondrechten geschonden hebben of 
inbreuk hebben gepleegd op de 
veiligheids- en gezondheidseisen of 
sociale en arbeidsvoorschriften en 
normen zoals bepaald in communautaire 
en nationale wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering verricht wordt, aansprakelijk 
gesteld worden om de betalingen uit te 
voeren die voortvloeien uit zulke 
schendingen, zoals niet-betaalde lonen, 
belastingen en heffingen of 
socialezekerheidsbijdragen, naast of in 
plaats van de werkgever-onderaannemer 
of de aannemer waarvan de werknemer 
een rechtstreekse onderaannemer is.
De lidstaten kunnen striktere 
aansprakelijkheidsregelingen voorzien in 
het nationale recht.
De aanbestedende dienst stelt in zijn 
contract met de hoofdaannemer, en de 
hoofdaannemer en eventuele 
intermediaire onderaannemers in hun 
contract met hun onderaannemers, dat 
wanneer er redenen zijn om te vermoeden 
dat hun rechtstreekse onderaannemer de 
in de tweede alinea vermelde 
voorschriften schendt, de rechtstreekse 
onderaannemer onmiddellijk maatregelen 
treft om de situatie recht te zetten en dat 
het betrokken contract indien dat niet 
gebeurt, beëindigd wordt.

Or. en

Amendement 140
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 141
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 73 bis
Monitoring van de uitvoering van de 

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

Or. en

Amendement 142
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 143
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Aanbestedende diensten zorgen ervoor dat 
bij de keuze van de dienstenaanbieder 
terdege rekening wordt gehouden met de 
sociale normen en overwegingen in 
overeenstemming met punt 22 ter van 
artikel 2 en met artikelen 40, 54, 55, 56 en 
71.
Bij de keuze van een dienstenaanbieder 
overwegen de aanbestedende diensten de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
voorbehouden opdrachten, zoals bepaald 
in artikel 17.

Or. en

Amendement 144
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) tot het grondgebied van een lidstaat of 
een deel daarvan;

Schrappen

Or. en
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Amendement 145
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

In die lidstaten waar er al een 
coördinatie-instantie bestaat, vertrouwen 
de lidstaten de in dit artikel beschreven 
taken aan die instantie toe.

Or. en

Amendement 146
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) invoering en toepassing van algemene, 
werkbare, "red flag" indicatorsystemen en 
monitoringsystemen om gevallen van 
fraude, corruptie, belangenconflicten, 
andere ernstige onregelmatigheden en 
schendingen van de bepalingen van de 
artikelen 54, 55 en 71 te voorkomen, op te 
sporen en op passende wijze te melden

Or. en

Amendement 147
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijstand voor aanbestedende diensten en 
bedrijven

Bijstand voor aanbestedende diensten

Or. en

Amendement 148
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen structuren voor 
technische ondersteuning ter beschikking 
om aanbestedende diensten juridisch en 
economisch advies, voorlichting en 
bijstand te verlenen bij de voorbereiding en 
uitvoering van aanbestedingsprocedures. 
De lidstaten zorgen er eveneens voor dat 
elke aanbestedende dienst bekwame 
bijstand en adviesverlening over 
individuele aangelegenheden kan 
verkrijgen, in het bijzonder ten aanzien 
van de bepaling van de artikelen 54, 55 en 
71.

Or. en

Amendement 149
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Teneinde de toegang van ondernemers, 
en met name kmo's, tot aanbestedingen te 
verbeteren en het correcte begrip van de 
bepalingen van deze richtlijn te 
bevorderen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
passende bijstand kan worden verkregen, 
ook met elektronische middelen of met 
gebruik van bestaande netwerken voor 

Schrappen
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beroepsondersteuning.

Or. en

Amendement 150
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Specifieke administratieve 
ondersteuning wordt ter beschikking 
gesteld van ondernemers die voornemens 
zijn deel te nemen aan een 
aanbestedingsprocedure in een andere 
lidstaat. Deze ondersteuning heeft ten 
minste betrekking op de administratieve 
verplichtingen in de betrokken lidstaat en 
op mogelijke verplichtingen op het gebied 
van elektronische aanbestedingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 151
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
belangstellende ondernemers een vlotte 
toegang krijgen tot passende informatie 
over verplichtingen met betrekking tot 
belastingen, milieubescherming en 
sociaal- of arbeidsrechtelijke 
verplichtingen die gelden in de lidstaat, 
regio of plaats waar de werken moeten 
worden uitgevoerd of de diensten moeten 
worden verricht en die bij de uitvoering 
van de opdracht van toepassing zullen zijn 
op de ter plaatse uit te voeren werken of te 
leveren diensten.

Schrappen
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Or. en

Amendement 152
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 153
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 87 bis
Informatie aan ondernemers

Om het correcte begrip van de bepalingen 
van deze richtlijn te bevorderen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat passende bijstand kan 
worden verkregen, ook met elektronische 
middelen of met gebruik van bestaande 
netwerken voor beroepsondersteuning.
Specifieke informatie wordt ter 
beschikking gesteld van ondernemers die 
voornemens zijn deel te nemen aan een 
aanbestedingsprocedure in een andere 
lidstaat. Deze informatie heeft ten minste 
betrekking op de administratieve 
verplichtingen in de betrokken lidstaat en 
op mogelijke verplichtingen op het gebied 
van elektronische aanbestedingen.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
belangstellende ondernemers een vlotte 
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toegang krijgen tot passende informatie 
over verplichtingen met betrekking tot 
belastingen, milieubescherming en 
sociaal- of arbeidsrechtelijke 
verplichtingen die gelden in de lidstaat, 
regio of plaats waar de werken moeten 
worden uitgevoerd of de diensten moeten 
worden verricht en die bij de uitvoering 
van de opdracht van toepassing zullen zijn 
op de ter plaatse uit te voeren werken of te 
leveren diensten.

Or. en

Amendement 154
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen, 6, 13, 19, 20, 23, 54, 
59, 67 en 86 bedoelde delegatie van 
bevoegdheden aan de Commissie geschiedt 
voor onbepaalde tijd vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

2. De in de artikelen, 6, 13, 19, 20, 23, 59, 
67 en 86 bedoelde delegatie van 
bevoegdheden aan de Commissie geschiedt 
voor onbepaalde tijd vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Or. en

Amendement 155
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "technische specificatie":een van de 
volgende zaken:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 156
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) "norm":

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

(a) internationale norm: een norm die door 
een internationale normalisatie-instelling 
wordt aangenomen en ter beschikking van 
het publiek wordt gesteld;

(i) internationale norm: een norm die door 
een internationale normalisatie-instelling 
wordt aangenomen en ter beschikking van 
het publiek wordt gesteld;

(b) Europese norm: een norm die door een 
Europese normalisatie-instelling wordt 
aangenomen en ter beschikking van het 
publiek wordt gesteld;

(ii) Europese norm: een norm die door een 
Europese normalisatie-instelling wordt 
aangenomen en ter beschikking van het 
publiek wordt gesteld;

(c) nationale norm: een norm die door een 
nationale normalisatie-instelling wordt 
aangenomen en ter beschikking van het 
publiek wordt gesteld;

(iii) nationale norm: een norm die door een 
nationale normalisatie-instelling wordt 
aangenomen en ter beschikking van het 
publiek wordt gesteld;

(b) Europese technische goedkeuringen;
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(c) een gemeenschappelijke technische 
specificatie;
(d) een technische verwijzing; of
(e) een door een derde partij geverifieerde 
norm en certificering.

Or. en

Amendement 157
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "Europese technische 
goedkeuring":op de bevinding dat aan de 
essentiële eisen wordt voldaan gebaseerde, 
gunstig uitgevallen technische 
beoordeling waarbij een product, gezien 
zijn intrinsieke eigenschappen en de voor 
de toepassing en het gebruik ervan 
vastgestelde voorwaarden, geschikt wordt 
verklaard voor het gebruik voor 
bouwdoeleinden. De Europese technische 
goedkeuring wordt afgegeven door de te 
dien einde door de lidstaat erkende 
instelling;

Schrappen

Or. en

Amendement 158
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Amendement 159
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "technisch referentiekader":ieder 
ander kader dan de Europese normen, dat 
door de Europese normalisatie-
instellingen is opgesteld volgens 
procedures die aan de ontwikkeling van 
de marktbehoeften zijn aangepast.

Schrappen

Or. en

Amendement 160
Voorstel voor een richtlijn
Artikel VIII – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "door een derde partij 
geverifieerde norm": een specificatie die 
werd opgesteld ten aanzien van milieu-, 
sociale of andere kenmerken van een 
werk, dienst of levering (met inbegrip van 
de kenmerken van de levenscyclus en een 
sociaal duurzame productieproces) die 
toegankelijk is voor alle betrokken 
partijen en waarvan de naleving 
geverifieerd moet worden door een derde 
partij die losstaat van de inschrijvers en 
waarbij de criteria voor de specificatie:
(i) enkel betrekking hebben op kenmerken 
die verband houden met het voorwerp van 
de opdracht;
(ii) zijn ontwikkeld op grond van 
wetenschappelijke gegevens of zijn
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;
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(iii) zijn vastgesteld in een open en 
transparante procedure waaraan alle 
belanghebbenden, inclusief 
regeringsinstanties, vakbonden, 
consumenten, fabrikanten, 
kleinhandelaars en milieuorganisaties, 
kunnen deelnemen;
(iv) worden vastgesteld door een derde 
partij die onafhankelijk is van de 
ondernemer die de verificatie van de 
naleving aanvraagt.

Or. en

Amendement 161

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Conventie nr. 94 Labour Clauses (Public 
Contracts);

Or. en

Amendement 162

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een verklaring waaruit blijkt dat de 
ondernemer niet het voorwerp is van een 
beslissing die in kracht van gewijsde is 
gegaan, zoals vermeld in artikel 55, lid 1;

Or. en
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Amendement 163

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een verklaring waaruit blijkt dat de 
ondernemer geen van de in artikel 55, lid 
3, opgesomde verplichtingen heeft 
geschonden;

Or. en

Amendement 164

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) een verklaring waaruit blijkt dat de 
afgevende instantie er geen weet van heeft 
dat de ondernemer zich in een van de 
situaties uit artikel 55 bevindt; 

Or. en

Amendement 165
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – Deel II – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) passende certificaten of 
verklaringen ten aanzien van bewijs van 
eerbiediging van de voorschriften en 
normen van het sociaal en arbeidsrecht 
zoals bepaald in de communautaire en de 
nationale wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering verricht wordt;
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Or. en

Amendement 166
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – Deel II – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een vermelding van de systemen 
voor het beheer van de toeleveringsketen 
en de traceersystemen die de ondernemer 
kan toepassen in het kader van de 
uitvoering van de opdracht; 

Or. en
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TOELICHTING

De rapporteur is van mening dat er bij de modernisering van de richtlijnen betreffende het 
gunnen van overheidsopdrachten een evenwicht moet worden gevonden tussen enerzijds de 
vereenvoudiging van de voorschriften en anderzijds gezonde en doeltreffende procedures op 
basis van gunningscriteria die verband houden met innovatie en duurzaamheid, waarbij tevens 
een sterkere deelname van kmo's verzekerd moet worden en waarbij online aanbestedingen 
een gangbare praktijk moeten worden. 

Het is de bedoeling om het potentieel van overheidsopdrachten op de interne markt ten volle 
te verwezenlijken om de duurzame groei, de werkgelegenheid en de sociale integratie te 
bevorderen. Aangezien overheidsopdrachten een aanzienlijk deel van de economie uitmaken 
(ongeveer 19% van het bbp van de Unie), zou een herschikking en een geslaagde 
tenuitvoerlegging van de voorschriften voor het gunnen van overheidsopdrachten een grote 
bijdrage leveren om de investeringen in de reële economie opnieuw op gang te brengen en om 
de crisis die de Europese economie doormaakt, te overwinnen.

De rapporteur is ingenomen met de voorstellen van de Commissie en is van mening dat deze 
voorstellen interessante nieuwe ideeën en nieuwe beginselen bevatten. Er is echter nog ruimte 
voor verbetering om zo het best mogelijke resultaat te bereiken. Een meer gedetailleerde 
argumentatie van de rapporteur over deze voorstellen vindt u in het werkdocument van 23 
februari 2012 (PE483.690), dat door de rapporteur werd opgesteld ter voorbereiding van dit 
ontwerpverslag.

 Doeltreffende en sociaal duurzame overheidsopdrachten
Ten aanzien van met name de sociale aspecten, is de rapporteur van mening dat het voorstel 
van de Commissie te zwak geformuleerd is. Hij pleit daarom voor het vermelden van de 
naleving van de sociale normen in alle fases van de openbare aanbesteding. 

De rapporteur heeft daarom technische specificaties uitgewerkt die opgenomen moeten 
worden in de documenten van de opdracht en waarin de vereiste kenmerken van de werken, 
diensten of leveringen gespecificeerd worden opdat de aanbestedende dienst deze, indien 
gewenst, kan aanwenden om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. De technische 
specificaties moeten daarom eisen kunnen omvatten ten aanzien van de prestaties, zoals 
milieuprestaties; de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van de werknemers die worden 
aangesteld om de overheidsopdracht uit te voeren; de veiligheid, met name de methodes om 
de kwaliteit van het product te beoordelen; de verpakking en de gebruiksaanwijzing; de 
levenscyclus en de kenmerken van het sociaal duurzame productieproces. 

Het concept van een sociaal duurzaam productieproces dat door de rapporteur werd 
uitgewerkt en tevens opgenomen is in de gunningscriteria, wordt gedefinieerd als het 
productieproces dat verband houdt met het voorwerp van de opdracht, ongeacht of het gaat 
om de aanbieding van leveringen, werken of diensten, en dat de eerbiediging van de 
gezondheid en de veiligheid van werknemers en van de sociale normen garandeert. De sociale 
criteria die verband houden met dit sociaal duurzame productieproces hebben betrekking op 
sociale normen die in de nationale en de Europese wetgeving en in collectieve 
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arbeidsovereenkomsten gedefinieerd en gecertificeerd zijn.

Voorts versterkt de rapporteur de uitsluitingsgronden door de uitsluiting van ondernemers 
die hun verplichtingen ten aanzien van het sociaal en arbeidsrecht en van gendergelijkheid 
zoals gedefinieerd in de nationale en de Europese wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten niet nakomen, verplicht te maken. In dezelfde geest mogen aanbestedende 
diensten de opdracht niet aan de meest voordelige inschrijving gunnen als de ondernemer niet 
in staat is om actuele informatie voor te leggen over de betaling van zijn 
socialezekerheidsbijdragen.

Ten aanzien van de selectiecriteria pleit de rapporteur ervoor om in de mogelijkheid te 
voorzien dat aanbestedende diensten voorwaarden voor de deelname vaststellen die tevens 
verband houden met de naleving van de normen op het vlak van veiligheid en gezondheid van 
werknemers, en van het sociaal en arbeidsrecht zoals gedefinieerd in de nationale en de 
Europese wetgeving en in collectieve overeenkomsten. 

Tot slot is de rapporteur, wat de gunningscriteria voor overheidsopdrachten betreft, van 
mening dat het criterium "laagste prijs" definitief terzijde geschoven moet worden, ten 
voordele van het begrip "economisch voordeligste aanbieding". Aangezien bij de benadering 
van de economisch voordeligste aanbieding eveneens rekening wordt gehouden met de prijs, 
kunnen aanbestedende diensten zo de beste keuze maken op basis van hun specifieke 
behoeften en kunnen zij met name rekening houden met strategische maatschappelijke 
aspecten, sociale criteria – met name het sociaal en arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden, 
veiligheid en gezondheid op de werkplek, de toegang tot werk voor kansarmen, jongeren, 
vrouwen, oudere werknemers en langdurig werklozen –, milieucriteria en in het bijzonder 
eerlijke handel. Zoals eerder vermeld zit het begrip "sociaal duurzaam productieproces" 
vervat in de beoordeling van de economisch voordeligste aanbieding. Bovendien moet de 
definitie van de levenscyclus eveneens de plaats van productie omvatten. Zo is het de 
bedoeling dat de Europese Unie in bepaalde specifieke gevallen de voorkeur kan geven aan 
plaatselijke producenten, met name kmo's, bij het gunnen van overheidsopdrachten. Deze 
bepaling bevordert niet alleen de duurzame ontwikkeling en de instandhouding van 
plaatselijke en regionale ondernemingen, maar zorgt er tevens voor dat aanbestedende 
diensten over een permanent instrument beschikken om de plaatselijke gevolgen van de 
economische crisis te beperken.

Het is echter nuttig om te preciseren dat, met het oog op de doeltreffendheid en de 
rechtszekerheid, geen enkel gunningscriterium de aanbestedende dienst volledige 
keuzevrijheid biedt: de gunningscriteria die gekozen worden om de economisch voordeligste 
aanbieding te bepalen, moeten altijd verband houden met het voorwerp van de opdracht en 
moeten effectieve mededinging mogelijk maken.

Om een doeltreffende uitvoering van overheidsopdrachten te verzekeren, moeten de lidstaten 
tevens de mogelijkheid krijgen om de aanbestedende diensten te verplichten om de uitvoering 
door de ondernemer die de opdracht in de wacht gesleept heeft, te controleren.

 Een effectieve deelname van kmo's dankzij gezonde onderaanneming
De rapporteur is voorstander van onderaanneming voor zover die bijdraagt tot de 
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ontwikkeling van kmo's. In bepaalde dramatische gevallen leidt onderaanneming op 
verschillende niveaus echter tot de uitbuiting van werknemers en bijgevolg tot 
overheidsopdrachten van mindere kwaliteit. Het is daarom in het belang van iedereen, zowel 
van ondernemingen als van aanbestedende diensten, om er bij de uitvoering van 
overheidsopdrachten voor te zorgen dat het geleverde werk van goede kwaliteit is en dat het 
arbeidsrecht nageleefd wordt. Daarom stelt de rapporteur voor om onderaanneming in 
verschillende niveaus te beperken tot maximum drie opeenvolgende niveaus van 
onderaanneming. Hij stelt eveneens voor om een aansprakelijkheidsregeling voor de volledige 
onderaannemingsketen in te voeren om ervoor te zorgen dat elk niveau verantwoordelijk is 
voor de eerbiediging van de grondrechten, de veiligheid en gezondheid van werknemers en de 
geldende arbeidswetgeving.

Voorts moet de aanbestedende dienst aan de inschrijver vragen om in zijn inschrijving aan te 
geven welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is aan derde partijen in onderaanneming 
te geven en welke onderaannemers hij per aanbestede partij voorstelt.

De bepalingen inzake abnormaal lage inschrijvingen moeten eveneens versterkt worden om 
onderaanneming waarbij het arbeidsrecht niet wordt nageleefd, te voorkomen. 

De rapporteur ondersteunt het voorstel van de Commissie om van elektronische 
aanbestedingen de gangbare praktijk te maken. De deelname van kmo's zal vereenvoudigd en 
aangemoedigd worden. Hij pleit er echter voor om de huidige indieningstermijnen uit hoofde 
van Richtlijn 204/18 te handhaven. Hij is namelijk van mening dat een minimumtermijn 
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat inschrijvers, met name kmo's, een goed voorstel 
kunnen uitwerken.

De rapporteur is eveneens voorstander van het invoeren van een elektronisch paspoort, dat de 
deelname van kmo's ongetwijfeld zal bevorderen.

 Eenvoudigere overheidsopdrachten voor de aanbestedende diensten
De rapporteur besteedt bijzondere aandacht aan de aanbestedende diensten die de taak zullen 
hebben om de elementen van de toekomstige richtlijn inzake het gunnen van 
overheidsopdrachten toe te passen. Daarom hij het ter harte hun taak niet ingewikkelder te 
maken en hen in staat te stellen om doeltreffende overheidsopdrachten te gunnen die de 
gemeenschap ten goede komen. 

Daarom acht de rapporteur het van essentieel belang dat alle procedures die in de richtlijn zijn 
vastgelegd door de lidstaten worden omgezet: elke aanbestedende dienst moet dan ook een 
instrumentarium ter beschikking hebben waaruit hij de procedure kan kiezen die het beste is 
afgestemd op zijn behoeften. De rapporteur is van mening dat de procedure van gunning via 
onderhandelingen in de toekomst uitgebreid moet worden. 

Voorts is de rapporteur van mening dat de lidstaten de aanbestedende diensten de nodige 
technische en financiële middelen moeten verschaffen opdat zij zich kunnen aanpassen aan de 
online aanbestedingsprocedure en opdat zij hun aanbestedingen kunnen voorbereiden.

De rapporteur pleit er eveneens voor om de betrekkingen tussen overheidsinstanties, zoals 
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voorgesteld door de Europese Commissie, te versoepelen. Die laatste codificeert de huidige 
rechtspraak namelijk vrij strikt. De bewegingsruimte van plaatselijke overheden zou daardoor 
sterk beperkt worden, wat ten koste zou gaan van de algemene doeltreffendheid van de 
overheidsopdrachten. Daarom voorziet de rapporteur in uitzonderingen op het beginsel van 
een volledig verbod op privédeelneming en wijst hij tegelijkertijd op de eis dat het algemene 
belang nagestreefd moet worden.

De rapporteur onderschrijft het voorstel van de Europese Commissie om een einde te maken 
aan het onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire diensten. Hij is van mening dat de 
invoering van een bijzondere regeling voor de sociale diensten belangrijk is, gezien hun 
specifieke eigenschappen en om een strategisch gebruik van overheidsopdrachten te 
garanderen, maar hij pleit ervoor om deze regeling soepeler te maken door de verplichte 
voorafgaande publicatie af te schaffen, waarbij hij evenwel benadrukt dat de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling geëerbiedigd moeten worden.

Wat de nationale bestuursautoriteit betreft, is de rapporteur van mening dat het belangrijk is 
dat elke lidstaat over een autoriteit beschikt die instaat voor de goede werking van het gunnen 
van overheidsopdrachten. Hij pleit er echter voor om bijkomende administratieve lasten die de 
activiteiten van de aanbestedende diensten kunnen vertragen, te vermijden. Daarom is hij van 
mening dat lidstaten die reeds over zulke autoriteit beschikken, de nieuwe 
verantwoordelijkheden aan die autoriteit moeten toewijzen.


