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BEKNOPTE MOTIVERING

Overheidsopdrachten spelen een belangrijke rol bij de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Het voorstel van de 
Commissie voor een nieuwe richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten zou tot 
de modernisering van de Europese wetgeving op dit gebied moeten leiden. Het voorstel biedt 
gelegenheid om de huidige procedures te vereenvoudigen, de transparantie ervan te vergroten 
en rekening te houden met het belang van aan energie-efficiëntie gerelateerde aspecten bij de 
aankoop van producten en diensten.

De door de rapporteur voor advies voorgestelde amendementen beogen te bevorderen dat in 
de verschillende stadia van openbare aanbestedingsprocedures op grote schaal gebruik wordt 
gemaakt van elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Door 
informatietechnologie als hulpmiddel in te zetten, zouden enerzijds de kosten moeten dalen, 
terwijl anderzijds de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo´s) zou moeten 
toenemen. Om een averechts effect als gevolg van onvoldoende IT-kennis te voorkomen, 
worden lidstaten aangespoord te voorzien in de vereiste opleidingsmogelijkheden voor het 
leren van de vaardigheden die nodig zijn om de elektronische openbare 
aanbestedingsprocedure af te ronden.

De rapporteur voor advies stelt voor het toezicht op de uitvoeringsfase van opdrachten te 
verscherpen en te voorzien in de mogelijkheid om in de toekomst sancties op te leggen aan 
een aannemer in geval van ernstige contractbreuk. Prestatietoezicht en de mogelijkheid om 
sancties op te leggen kunnen de aanbestedingscultuur aanzienlijk verbeteren en ervoor zorgen 
dat overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk worden besteed.

Aangezien de financiële lasten die aan openbare aanbestedingsprocedures zijn verbonden een 
serieuze belemmering blijken te zijn voor de toegang tot openbare aanbestedingen van kmo´s, 
suggereert de rapporteur voor advies dat de Commissie een inventaris opmaakt van alle in de 
Unie geldende tarieven in verband met overheidsopdrachten. Een helder overzicht van 
dergelijke tarieven maakt het immers mogelijk de onredelijk hoge tarieven te herzien.
Teneinde openbare aanbestedingen breder toegankelijk te maken, worden lidstaten bovendien 
aangespoord om objectieve, efficiënte en betaalbare beroepsprocedures op te zetten. De 
rapporteur voor advies is in dit verband van mening dat het beter is om gebruik te maken van 
bestaande bevoegde instanties die zijn belast met openbare aanbestedingen dan om nieuwe 
toezichtsorganen op te zetten.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, wordt speciaal aandacht besteed aan de 
"vergroening" van overheidsopdrachten en de noodzaak om dit element op te nemen in de 
beoordelingscriteria voor producten en diensten die via een openbare aanbesteding worden 
aangekocht. In de selectiecriteria moet bijgevolg ook de kosteneffectiviteit worden 
opgenomen, gebaseerd op een volledige levenscyclusanalyse waarbij terdege rekening wordt 
gehouden met de energie-efficiëntie van bepaalde producten en diensten gedurende hun 
levenscyclus.

AMENDEMENTEN
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De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer door of namens overheden 
van de lidstaten overheidsopdrachten 
worden gegund, moeten de beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden geëerbiedigd, met 
name het vrije verkeer van goederen, de 
vrijheid van vestiging en het vrij verlenen 
van diensten, alsmede de daarvan afgeleide 
beginselen, zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid en transparantie. Voor 
overheidsopdrachten met een waarde 
boven een bepaald drempelbedrag moeten 
echter bepalingen worden opgesteld die 
nationale procedures voor aanbestedingen 
coördineren om te waarborgen dat deze 
beginselen in de praktijk worden 
geëerbiedigd en dat overheidsopdrachten 
wordt opengesteld voor mededinging.

(1) Wanneer door of namens overheden 
van de lidstaten overheidsopdrachten 
worden gegund, moeten de beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden geëerbiedigd, met 
name het vrije verkeer van goederen, de 
vrijheid van vestiging en het vrij verlenen 
van diensten, alsmede de daarvan afgeleide 
beginselen, zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid, openheid, transparantie en
openbaarheid. Voor overheidsopdrachten 
met een waarde boven een bepaald 
drempelbedrag moeten echter bepalingen 
worden opgesteld die nationale procedures 
voor aanbestedingen coördineren om te 
waarborgen dat deze beginselen in de 
praktijk worden geëerbiedigd en dat 
overheidsopdrachten wordt opengesteld 
voor mededinging, waarbij altijd moet 
worden gewaarborgd dat 
overheidsmiddelen doeltreffend worden 
besteed. Hiertoe is een grote mate van 
flexibiliteit van de lidstaten nodig teneinde 
effectieve en passende oplossingen te 
bevorderen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie een belangrijke rol 

(2) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie een belangrijke rol 
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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.

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 openbare 
aanbesteders in staat te stellen 
overheidsopdrachten beter te gebruiken 
ter ondersteuning van duurzame 
ontwikkeling en andere 
gemeenschappelijke maatschappelijke 
doelstellingen, en daarmee de efficiëntie 
van de overheidsbestedingen te verhogen,
door voor de beste prijs-
kwaliteitsverhouding te zorgen, door de 
kosten voor zowel overheidsinstanties als 
ondernemingen te verminderen en door in 
het bijzonder 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 een vereenvoudiging van de 
EU-regelgeving, in het bijzonder met 
betrekking tot de vraag hoe 
duurzaamheidsdoelstellingen in 
overheidsopdrachten kunnen worden 
geïntegreerd, en een 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 
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van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

Amendement 3

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 de 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, over de volledige 
toeleveringsketen, van de voorschriften op 
het vlak van veiligheid en gezondheid, van 
sociale normen en van de 
arbeidswetgeving op nationaal en 
Unieniveau.

In deze richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
bijdragen en hoe zij de 
beslissingsbevoegdheid die hun werd 
toegewezen kunnen aanwenden om 
technische specificaties en 
gunningscriteria vast te stellen die het 
meest geschikt zijn om een overschakeling 
naar sociaal duurzame 
overheidsopdrachten tot stand te brengen, 
met de verzekering dat deze criteria 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en dat zij aldus de beste prijs-
kwaliteitverhouding kunnen verkrijgen.

Amendement 4



AD\911383NL.doc 7/72 PE486.034v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aanbestedende diensten hebben 
een grote handelingsvrijheid om de 
technische specificaties te kiezen die de 
leveringen, diensten of werken 
omschrijven die zij willen aanbesteden. 
Verder hebben zij een grote 
handelingsvrijheid om zowel technische 
specificaties als gunningscriteria te 
gebruiken om de doelen van een 
aanbestedende dienst te bereiken, met 
inbegrip van de specificaties en 
gunningscriteria die zijn opgesteld om 
meer duurzame overheidsopdrachten tot 
stand te brengen. Technische specificaties 
en gunningscriteria, met inbegrip van die 
welke betrekking hebben op 
duurzaamheidsdoelen, moeten verband 
houden met het voorwerp van de 
overheidsopdracht. Op voorwaarde dat er 
sprake is van een verband met het 
voorwerp van de opdracht, is deze richtlijn 
niet bedoeld om de soorten zorgen waarop 
een aanbestedende dienst door middel van 
technische specificaties of 
gunningscriteria kan ingaan verder te 
beperken.

Motivering

De aanbestedende diensten moeten een grote handelingsvrijheid krijgen bij de keuze van de 
technische specificaties en gunningscriteria in verband met de leveringen, diensten of werken 
die zij willen aanbesteden. Hiertoe kunnen technische specificaties en gunningscriteria 
worden opgesteld die de duurzaamheidsdoelen evenals de functionele aanbestedingsdoelen 
van de aanbestedende dienst weerspiegelen. De reikwijdte en het soort duurzaamheidsdoelen 
die in de technische specificaties en gunningscriteria kunnen worden weerspiegeld moeten 
door de koppeling met het voorwerp worden ingeperkt.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Met het oog op de noodzaak om 
ondernemers in de Unie te stimuleren deel 
te nemen aan grensoverschrijdende 
procedures voor overheidsopdrachten, 
moeten de lidstaten de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt1 correct en stipt omzetten en 
uitvoeren.
____________
1 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.

Amendement 6

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 
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 

(8) Bij Besluit 94/800/EG van de Raad van
22 december 1994 betreffende de sluiting, 
namens de Europese Gemeenschap voor 
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.
Binnen dit multilaterale kader van 
evenwichtige rechten en verplichtingen 
met betrekking tot overheidsopdrachten
worden economische actoren uit de Unie 
en derde landen gelijke kansen geboden 
om op voet van gelijkheid te concurreren 
op markten van de Unie en van derde 
landen, met het oog op een betere 
integratie van kleine- en middelgrote 
ondernemingen (kmo´s) en de
bevordering van werkgelegenheid en 
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van deze overeenkomsten door deze 
richtlijn toe te passen op ondernemingen 
van de derde landen die ondertekenende 
partij bij de overeenkomsten zijn.

innovatie in de Unie.  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.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De Unie heeft behoefte aan een 
doeltreffend instrument om enerzijds de 
naleving van het wederkerigheids- en 
evenwichtigheidsbeginsel ten aanzien van 
derde landen die Europese 
marktdeelnemers geen gelijkwaardige 
toegang bieden te bevorderen, met name 
via een beoordeling van wezenlijke 
wederkerigheid door de Commissie, en 
anderzijds eerlijke mededinging en gelijke 
concurrentievoorwaarden te waarborgen;

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten 
en is derhalve niet van toepassing op 
opdrachten die door internationale 
organisaties in eigen naam en voor eigen 
rekening worden aanbesteed. Hoewel de 
EU een grotendeels open markt voor 
overheidsopdrachten heeft, aarzelen 
verschillende derde landen om hun markt 
voor overheidsopdrachten voor de 
internationale concurrentie open te 
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stellen. Teneinde het 
wederkerigheidsbeginsel toe te passen en 
de toegang van ondernemers uit de EU tot 
de markt van overheidsopdrachten van 
derde landen die door restrictieve 
aanbestedingsregels wordt beschermd te 
verbeteren, worden speciale regels 
ingevoerd op grond van COM(2012)0124 
–2012/0060(COD).

Amendement 9

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 
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 

(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. 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, 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.
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percentage grensoverschrijdende 
inschrijvers hebben.

Motivering

Gelet op het Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake 
overheidsopdrachten (COM(2011)15 def.) en het verslag van het Europees Parlement 
betreffende modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (2011/2048(INI)), 
moeten de procedures van gunning via onderhandelingen zonder beperkingen worden 
toegepast zodat het contract kan worden gesloten dat het beste aansluit op de specifieke 
behoeften van de aanbestedende instantie, terwijl tevens de beste prijs/kwaliteitverhouding 
wordt bewerkstelligd. Om een zo hoog mogelijk niveau van transparantie te bewerkstelligen 
moeten passende waarborgen worden uitgewerkt om verstoring van de markt - als gevolg van 
de toepassing van deze procedure - tegen te gaan.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

onderzoek en ontwikkeling en innovatieve
goederen en diensten in aanbestedingen te 
bevorderen en moet de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken, doch moet 
geen verplichte quota voor innovatieve 
overheidsopdrachten invoeren aangezien 
dit de concurrentie en de keuze van de 
aanbestedende diensten zou beperken. Het 
is daarom gepast om zo veel mogelijk 
uitleg te geven over de mogelijkheden om 
onderzoek en ontwikkeling en innovatieve 
goederen en diensten aan te besteden. 
Daarom moet worden voorzien in een 
specifieke aanbestedingsprocedure 
waarmee aanbestedende diensten een 
innovatiepartnerschap op lange termijn 
kunnen aangaan voor de ontwikkeling en 
daaropvolgende aankoop van nieuwe 
innovatieve producten, diensten of werken, 
onder de voorwaarde dat deze geleverd 
kunnen worden tegen een overeengekomen 
kwaliteits- en kostenniveau. Het 
partnerschap dient zodanig te worden 
gestructureerd dat het de nodige “market-
pull” kan opleveren om de ontwikkeling 
van een innovatieve oplossing te 
bevorderen zonder de markt af te 
schermen.

Motivering

Overheidsopdrachten kunnen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van onderzoek en 
innovatie. De richtlijn moet daarom duidelijk zijn wat betreft het inzetten van 
overheidsopdrachten om onderzoek en ontwikkeling en innovatieve oplossingen te 
bevorderen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen de 
bekendmaking van opdrachten in 

(19) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen de 
bekendmaking van opdrachten in 
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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.

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 en de 
uitvoeringsfase voordoen, te voorkomen, 
op te sporen en te corrigeren. Er dient een 
redelijke termijn in acht te worden 
genomen voor de overgang van papier 
naar elektronische middelen, zodat de 
betrokkenen voldoende tijd hebben zich in 
een en ander te bekwamen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Gezamenlijke aanbestedingen door 
aanbestedende diensten uit verschillende 
lidstaten leveren thans specifieke wettelijke 
problemen op, in het bijzonder door 
conflicten tussen nationale wetten.
Ondanks het feit dat Richtlijn 2004/18/EG 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten impliciet heeft 
toegestaan, zijn er in de praktijk een aantal 
nationale rechtsstelsels die op expliciete of 
impliciete wijze deze grensoverschrijdende 
vorm van gunning op wettelijk vlak 
onzeker of onmogelijk hebben gemaakt. 

(26) Gezamenlijke aanbestedingen door 
aanbestedende diensten uit verschillende 
lidstaten leveren thans specifieke wettelijke 
problemen op, in het bijzonder door 
conflicten tussen nationale wetten. 
Ondanks het feit dat Richtlijn 2004/18/EG 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten impliciet heeft 
toegestaan, zijn er in de praktijk een aantal 
nationale rechtsstelsels die op expliciete of 
impliciete wijze deze grensoverschrijdende 
vorm van gunning op wettelijk vlak 
onzeker of onmogelijk hebben gemaakt. 
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Aanbestedende diensten uit verschillende 
lidstaten kunnen belangstelling hebben in 
samenwerking en gemeenschappelijke 
gunning van opdrachten om aldus 
maximaal profijt te halen uit het potentieel 
van de interne markt met betrekking tot 
schaalvoordelen en deling van risico's en 
voordelen, niet het minst voor innovatieve 
projecten die een groter risico inhouden 
dan het risico dat redelijkerwijs door één 
aanbestedende dienst alleen kan worden 
gedragen. Voor grensoverschrijdende 
gezamenlijke aanbestedingen dienen 
derhalve nieuwe regels ter aanwijzing van 
het toepasselijke recht te worden opgesteld 
om de samenwerking tussen aanbestedende 
diensten in de interne markt te bevorderen. 
Daarnaast kunnen aanbestedende diensten 
uit verschillende lidstaten gezamenlijke 
rechtspersonen naar nationaal of Unierecht 
oprichten. Voor dergelijke vormen van 
gezamenlijke aanbesteding moeten 
specifieke regels worden vastgesteld.

Aanbestedende diensten uit verschillende 
lidstaten kunnen belangstelling hebben in 
samenwerking en gemeenschappelijke 
gunning van opdrachten om aldus 
maximaal profijt te halen uit het potentieel 
van de interne markt met betrekking tot 
schaalvoordelen en deling van risico's en 
voordelen, niet het minst voor innovatieve 
projecten die een groter risico inhouden 
dan het risico dat redelijkerwijs door één 
aanbestedende dienst alleen kan worden 
gedragen. Voor grensoverschrijdende 
gezamenlijke aanbestedingen dienen 
derhalve nieuwe regels ter aanwijzing van 
het toepasselijke recht te worden opgesteld 
om de samenwerking tussen aanbestedende 
diensten in de interne markt te bevorderen. 
Daarnaast kunnen aanbestedende diensten 
uit verschillende lidstaten gezamenlijke 
rechtspersonen naar nationaal of Unierecht 
oprichten. Voor dergelijke vormen van 
gezamenlijke aanbesteding moeten 
specifieke regels worden vastgesteld.
Wanneer het niet waarschijnlijk is dat er 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten worden aanbesteed, 
moeten aanbestedende diensten kunnen 
afwijken van de Europese 
aanbestedingsregels ten gunste van een 
eenvoudiger stelsel.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

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 

(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 
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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.

niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg
is het doel van de technische specificaties
om een nauwkeurige beschrijving te 
geven van de functie die het voorwerp van 
een opdracht moet leveren en zij moeten 
altijd 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.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Wat de aankoop van bepaalde 
producten en diensten en de aankoop en 
verhuur van gebouwen betreft, moeten 
centrale overheden die openbare 
contracten voor leveringen, werken of 
diensten sluiten, het goede voorbeeld 
geven en energie-efficiënte 
aankoopbeslissingen nemen. Dit moet 
gelden voor de bestuursdepartementen die 
voor het gehele grondgebied bevoegd zijn. 
Als er in een lidstaat voor een bepaalde 
bevoegdheid geen bestuursdepartement 
bestaat dat bevoegd is voor het gehele 
grondgebied, geldt die verplichting voor 
de departementen waarvan de 
bevoegdheden gezamenlijk zich over het 
gehele grondgebied uitstrekken. Dit mag 
evenwel niet van invloed zijn op de 
bepalingen van deze richtlijn.
Voor producten waarop de energie-
efficiëntievoorschriften bij aankoop van 
deze richtlijn niet van toepassing zijn, 
moeten de lidstaten de overheidsinstanties 
aansporen om bij aankoop rekening te 
houden met de energie-efficiëntie.

Motivering

Verwijzing naar de door Commissie industrie, onderzoek en energie aangenomen versie van 
de richtlijn betreffende energie-efficiëntie (ITRE/7/06352).

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Gezien de geringe deelname van 
kleine- en middelgrote ondernemingen 
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(kmo´s) aan openbare aanbestedingen in 
het algemeen en in de innovatie- en 
dienstensector in het bijzonder, moeten er 
op het gebied van wetgeving noodzakelijke 
maatregelen worden genomen. In het 
kader hiervan moeten diverse acties 
worden overwogen, zoals eerbiediging van 
het non-discriminatiebeginsel, 
waarborging van de neutraliteit van 
maatregelen ten aanzien van de 
nationaliteit van ondernemingen, 
inachtneming van het concurrerende 
karakter van de offertes, en de invoering 
van preferentiële maatregelen ter 
ondersteuning van concurrerende kmo´s. 
Ook moeten er maatregelen op het gebied 
van toezicht en verslaglegging worden 
getroffen, teneinde statistische gegevens 
per sector en bedrag van de aan kmo´s 
gegunde overheidsopdrachten beter te 
kunnen bijhouden, en om ervoor te 
zorgen dat aanbesteders meer oog hebben 
voor kmo´s en voor de problemen die 
dergelijke bedrijven ondervinden bij het 
dingen naar overheidsopdrachten.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Bij openbare 
aanbestedingsprocedures moet het "eerst 
kleinschalig denken"-beginsel in acht 
worden genomen, en de lidstaten dienen 
de Europese code ter bevordering van de 
toegang van kmo's tot 
overheidsopdrachten volledig te 
implementeren.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) Er dient te worden herinnerd aan 
het belang van wederkerigheid in 
internationale handel en aan het feit dat 
de multilaterale overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten een cruciale rol 
speelt bij de maximale openstelling van 
overheidsopdrachten (goederen,diensten, 
bouwcontracten) voor buitenlandse 
concurrentie en transparante, billijke en 
non-discriminatoire voorwaarden 
waarborgt voor private inschrijvers.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de betrokkenheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) bij de 
aanbestedingenmarkt te bevorderen, 
moeten aanbestedende diensten ertoe 
worden aangezet opdrachten in percelen te 
verdelen en krijgen zij de verplichting 
nader toe te lichten om welke redenen zij
dat niet doen. Wanneer een opdracht in 
percelen wordt verdeeld, kunnen 
aanbestedende diensten, bijvoorbeeld om 
de concurrentie te vrijwaren of om de 
continuïteit van de voorziening te 
waarborgen, het aantal percelen waarvoor 
een ondernemer kan inschrijven, beperken;
zij kunnen ook het aantal percelen 
beperken dat aan één inschrijver kan 
worden gegund.

(30) Om de betrokkenheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) en het 
maatschappelijk middenveld bij de 
aanbestedingenmarkt te bevorderen, 
moeten aanbestedende diensten ertoe 
worden aangezet opdrachten in percelen te 
verdelen en krijgen zij de verplichting 
nader toe te lichten om welke redenen zij 
dat niet doen. Wanneer een opdracht in 
percelen wordt verdeeld, kunnen 
aanbestedende diensten, bijvoorbeeld om 
de concurrentie te vrijwaren of om de 
continuïteit van de voorziening te 
waarborgen, het aantal percelen waarvoor 
een ondernemer kan inschrijven, beperken;
zij kunnen ook het aantal percelen 
beperken dat aan één inschrijver kan 
worden gegund. Een dergelijke verdeling 
in percelen mag echter niet plaatsvinden 
om wettelijk vastgestelde 
aanbestedingsprocedures te ontduiken.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Om overheidsopdrachten - ook 
wanneer zij de drempels van de Unie niet 
overschrijden - zo toegankelijk mogelijk te 
maken voor kmo´s, mogen lidstaten 
verdere maatregelen met betrekking tot
openbare aanbestedingen nemen.

Motivering

Meer dan de helft van de overheidsopdrachten binnen de EU valt buiten het 
toepassingsgebied van de richtlijn, wat betekent dat voor de lidstaten een belangrijke rol is 
weggelegd bij de bevordering van de participatie van kmo´s. Overheidsopdrachten op 
nationaal niveau bieden hiervoor meer gelegenheid, aangezien de omvang van dergelijke 
contracten beter aansluit bij kmo´s.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Deelname aan openbare 
aanbestedingsprocedures vormt voor veel 
ondernemingen een aanzienlijke 
financiële belasting. Om de deelname van 
kmo´s te bevorderen, dienen de financiële 
lasten in de aanbestedingsfase, de 
uitvoeringsfase en de juridische 
beroepsfase substantieel te worden 
verminderd.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Naast de specifieke nieuwe 
instrumenten die in deze richtlijn worden 
geïntroduceerd om de betrokkenheid van 
kmo's bij de aanbestedingsmarkt te 
bevorderen, moeten de lidstaten en 
aanbestedende diensten kmo-vriendelijke 
strategieën voor overheidsopdrachten 
blijven ontwikkelen. De invoering en 
toepassing van deze nieuwe regels, die 
gunstiger zijn voor kmo's dan het huidige 
stelsel, zullen als zodanig niet voldoende 
zijn. De Commissie heeft een 
werkdocument gepubliceerd getiteld 
"Europese gedragscode ter bevordering 
van de toegang van kmo´s tot 
overheidsopdrachten" (SEC(2008)COM 
2193), dat als doel heeft lidstaten aan te 
moedigen nationale strategieën, 
programma's en actieplannen op te 
starten teneinde de deelname van kmo's 
aan deze markten te verbeteren. In deze 
geest moeten de nationale, regionale en 
lokale autoriteiten de in de richtlijn 
vastgestelde regels strikt toepassen en een 
consistent algemeen beleid ten uitvoer 
leggen dat bedoeld is om de toegang van 
kmo's tot de aanbestedingsmarkten te 
versterken.

Motivering

Het moet toegejuicht worden dat er nieuwe kmo-vriendelijke regels in de richtlijn worden 
opgenomen. Er moet echter meer worden gedaan om te verzekeren dat kmo's kunnen 
profiteren van het aanzienlijke potentieel van de aanbestedingsmarkten. Alle lidstaten, regio's 
en lokale autoriteiten moeten worden gestimuleerd om strategieën en beleidsmaatregelen te 
introduceren die de algehele deelname van kmo's aan deze markten verruimen, zowel op 
nationaal als EU-niveau.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 ter) De Commissie maakt een 
inventaris op van alle in de Unie 
gehanteerde tarieven in verband met 
openbare aanbestedingsprocedures en 
publiceert deze, waarbij met name 
aandacht wordt besteed aan de tarieven 
voor beroepsprocedures en andere aan 
rechtsmiddelen verbonden kosten.

Amendement 23

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 

(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 
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uitvoering van de opdracht. uitvoering van de opdracht voor sterk 
gestandaardiseerde producten.

Amendement 24

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 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 

(39) Met het oog op de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie voor duurzame 
groei dient ernaar te worden gestreefd het 
potentieel van aanbestedingen volledig te 
benutten, zonder afbreuk te doen aan de 
bevoegdheden van de aanbestedende 
diensten. Aanbestedingen vormen met 
name een cruciale motor achter innovatie, 
hetgeen van groot belang is voor de 
toekomstige groei in Europa. Gelet op de 
grote verschillen tussen 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 
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levenscycluskostenberekening te 
bevorderen als een verdere aanzet voor de 
aanwending van aanbestedingen met het 
oog op een duurzame groei.

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.

Amendement 25

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 

(40) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld met 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, 
bijvoorbeeld door kosten te meten in 
relatie tot het energiebesparingspotentieel 
van producten of diensten. 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 
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gesteld. categorieën van leveringen of diensten;
wanneer een dergelijke methodologie 
ontwikkeld is, moet zij verplicht worden 
gesteld.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Bij het gebruik van een methode 
om de levenscycluskosten te berekenen 
voor de aankoop van energie-efficiënte 
producten en diensten, moet de energie-
efficiëntie van een verzameling of groep 
aankopen als geheel prioriteit hebben 
boven de energie-efficiëntie van een 
afzonderlijke aankoop, rekening houdend 
met de technische geschiktheid en het 
beoogde gebruik.

Amendement 27

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 

(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 rechtstreeks 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 de 
uitvoeringsvoorwaarden van een opdracht
te letten op kenmerken die verband houden 
met de arbeidsomstandigheden van de 
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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 
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.

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

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43
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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 
achtergestelde personen aan te werven.

(43) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij rechtstreeks
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 
achtergestelde personen aan te werven.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, onder meer op deskundigenniveau.
Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 

(55) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt met relevante actoren, zoals 
vertegenwoordigers van lokale en 
regionale autoriteiten, het 
maatschappelijk middenveld enz., onder 
meer op deskundigenniveau. Bij het 
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tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – 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;

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren met betrekking tot 
opdrachten voor werken, goederen en 
diensten die onder deze drempels vallen 
een nationale procedure voor een open
concurrentiestrijd in die de naleving van 
de Verdragsbeginselen van gelijke 
toegang, non-discriminatie en 
transparantie waarborgt.

Motivering

De huidige drempels voor opdrachten voor goederen en diensten van lokale en regionale 
autoriteiten moeten worden verhoogd om ervoor te zorgen dat er opdrachten komen met een 
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economische waarde die leveranciers van over de grens kunnen aantrekken en die derhalve 
de interne markt in potentie een echte impuls kunnen geven. Een verhoging van de drempels 
zou echter niet moeten betekenen dat opdrachten onder die waarde niet ter openbare 
inschrijving worden aangeboden en de lidstaten zouden daarom verplicht moeten worden 
gesteld om nationale regels in te voeren die dergelijke inschrijvingen mogelijk maken.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De praktische uitvoering van de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, die deel uitmaakt 
van het rechtskader voor 
overheidsopdrachten in de Europese 
Unie, is gebaseerd op een eerdere 
beoordeling van de correcte toepassing 
van het beginsel van wezenlijke 
wederkerigheid ten aanzien van de 
openstelling van markten tussen de 
Europese Unie en derde ondertekenende 
staten. Een dergelijke beoordeling van 
wezenlijke wederkerigheid is ook 
uitgebreid naar derde landen die de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten niet hebben 
ondertekend en die toegang hebben tot de 
Europese markt van overheidsopdrachten.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Specifieke uitsluitingen op het gebied van 

postdiensten
1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
overheidsopdrachten die voornamelijk ten 
doel hebben de aanbestedende diensten in 
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staat te stellen postdiensten en andere 
diensten dan postdiensten te leveren.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder:
(a) "postdiensten": diensten die bestaan 
uit het ophalen, sorteren, verzenden en 
bezorgen van poststukken. Hieronder 
vallen zowel diensten die binnen als 
diensten die buiten de werkingssfeer 
vallen van de universele dienst die is 
opgezet overeenkomstig Richtlijn 
97/67/EG;
(b) "andere diensten dan postdiensten": 
diensten die op de volgende terreinen 
worden geleverd:
(i) postbeheerdiensten (diensten die 
voorafgaan aan en volgen op de 
verzending, met inbegrip van 
"postkamerbeheerdiensten");
(ii) diensten met een toegevoegde waarde 
die verband houden met en volledig 
worden geleverd via elektronische 
middelen (met inbegrip van de beveiligde 
overdracht van gecodeerde documenten 
via elektronische middelen, 
adressenbeheerdiensten en de overdracht 
van geregistreerde elektronische mail);
(iii) diensten met betrekking tot 
poststukken die niet onder punt i) vallen, 
zoals ongeadresseerde "direct mail";
(iv) financiële diensten, zoals omschreven 
in de CPV onder de referentienummers 
66100000-1 tot en met 66720000-3 en in 
artikel 19, onder c) en met inbegrip van in 
het bijzonder postwissels en giro-
overschrijvingen;
(v) filatelistische diensten;
(vi) logistieke diensten (diensten waarbij 
de fysieke bezorging en/of bewaring wordt 
gecombineerd met andere niet-postale 
functies).
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Motivering

Gezien de effectieve mededinging op de markt van postdiensten ingevolge de 
tenuitvoerlegging van de EU-regels die gericht zijn op een liberalisering van deze sector, 
moeten de desbetreffende overheidsopdrachten van de werkingssfeer van deze richtlijn 
worden uitgesloten voorzover zij voornamelijk bedoeld zijn om de aanbestedende diensten 
bepaalde activiteiten in de postsector te laten uitoefenen.

Amendement 34

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 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

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

Motivering

Als de mogelijkheid wordt opengelaten dat een rechtspersoon 10% van zijn activiteiten op de 
open markt uitvoert, wordt de deur geopend voor een ernstige verstoring van de concurrentie 
en schade aan kmo´s, vooral op lokaal niveau.

Amendement 35

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 verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

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

Motivering

Als de mogelijkheid wordt opengelaten dat een rechtspersoon 10% van zijn activiteiten op de 
open markt uitvoert, wordt de deur geopend voor een ernstige verstoring van de concurrentie 
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en schade aan kmo´s, vooral op lokaal niveau.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten behandelen 
ondernemers op gelijke basis en zonder te 
discrimineren en handelen op transparante 
en evenredige wijze.

Aanbestedende diensten behandelen 
ondernemers overeenkomstig de 
beginselen van gelijke behandeling, non-
discriminatie, vrije mededinging en 
openbaarheid. Bovendien handelen zij op 
transparante en evenredige wijze, waarbij 
zij er steeds voor zorgen dat 
overheidsmiddelen doeltreffend worden 
besteed.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aanbestedende instanties en alle 
overige betrokken partijen moeten zorg 
dragen voor de bescherming van 
vertrouwelijke informatie en stappen 
ondernemen om iedere vorm van misbruik 
van dergelijke informatie te voorkomen.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Bij de uitwerking van de technische 
normen van elektronische 
aanbestedingssystemen krachtens artikel 
19, dient de Commissie nauw samen te 
werken met het Europees Agentschap 
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voor netwerk- en informatiebeveiliging 
(Enisa) om de hoogste normen met 
betrekking tot vertrouwelijkheid te 
waarborgen.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen in andere situaties dan 
die waarin de artikelen 32, 33, 34, 35, lid 2, 
49, lid 2, of 51 van deze richtlijn voorzien, 
het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen verplicht stellen.

De lidstaten kunnen in andere situaties dan 
die waarin de artikelen 32, 33, 34, 35, lid 2, 
49, lid 2, of 51 van deze richtlijn voorzien, 
het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen verplicht stellen, 
mits dat geen onoverkoombare 
belemmering voor kmo's en micro-
ondernemingen betekent.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij elke mededeling, uitwisseling en opslag 
van informatie zorgen de aanbestedende 
diensten ervoor dat de integriteit van de 
gegevens en de vertrouwelijkheid van de 
inschrijvingen en aanvragen tot 
deelneming gewaarborgd zijn. Zij nemen 
pas na het verstrijken van de uiterste 
termijn voor de indiening kennis van de 
inhoud van de inschrijvingen en van de 
aanvragen tot deelneming.

Bij elke mededeling, uitwisseling en opslag 
van informatie zorgen de aanbestedende 
diensten ervoor dat de integriteit van de 
gegevens en de vertrouwelijkheid van de 
inschrijvingen en aanvragen tot 
deelneming, evenals de in artikel 18 
bedoelde informatie, gewaarborgd zijn. Zij 
nemen pas na het verstrijken van de 
uiterste termijn voor de indiening kennis 
van de inhoud van de inschrijvingen en van 
de aanvragen tot deelneming.
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Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten voorzien tijdig in mogelijkheden 
voor het verkrijgen van de kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om de 
elektronische openbare 
aanbestedingsprocedure af te ronden.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen
Onwettig gedrag

Gegadigden verstrekken bij de aanvang 
van de procedure een verklaring op 
erewoord luidens welke zij geen blijk 
geven of zullen geven van de volgende 
feiten:
(a) het onrechtmatig beïnvloeden van het 
besluitvormingsproces van de 
aanbestedende dienst of het verkrijgen 
van vertrouwelijke informatie waardoor 
zij onrechtmatige voordelen uit de 
aanbestedingsprocedure kunnen halen;
(b) het sluiten van overeenkomsten met 
andere gegadigden en inschrijvers om de 
concurrentie te verstoren, of;
(c) het opzettelijk verstrekken van 
misleidende informatie die een materiële 
invloed kan hebben op beslissingen inzake 
uitsluiting, selectie of gunning.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 3
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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.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea's 4 en 5

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 kunnen ook bepalen dat aanbestedende 
diensten een procedure van gunning door 
onderhandelingen of een 
concurrentiegerichte dialoog mogen
toepassen, mits gelijke kansen worden 
gewaarborgd en concurrentievervalsing 
wordt voorkomen.

(a) met betrekking tot werken, wanneer de 
opdracht voor werken zowel het ontwerp 
als de uitvoering van werken in de zin van 
artikel 2, lid 8, tot doel heeft of wanneer 
onderhandelingen vereist zijn om de 
juridische of financiële voorwaarden van 
het project te bepalen;
(b) in respect of public works contracts, 
for works which are performed solely for 
purposes of research or innovation, 
testing or development and not with the 
aim of ensuring profitability or recovering 
research and development costs;
(c) met betrekking tot opdrachten voor 
diensten of leveringen, wanneer de 
technische specificaties niet met 
voldoende precisie kunnen worden 
opgesteld op basis van de normen, 
Europese technische goedkeuringen, 
gemeenschappelijke technische 
specificaties of technische 
referentiekaders in de zin van de punten 2 
tot en met 5 van bijlage VIII;
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(d) in geval van onregelmatige of 
onaanvaardbare inschrijvingen in de zin 
van artikel 30, lid 2, onder a), naar 
aanleiding van een openbare of niet-
openbare procedure;
(e) indien ten gevolge van specifieke 
omstandigheden die te maken hebben met 
de aard of de complexiteit van de werken, 
leveringen of diensten of de hieraan 
verbonden risico's, de opdracht niet kan 
worden gegund zonder voorafgaande 
onderhandelingen.
De lidstaten kunnen besluiten de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap niet in nationale 
wetgeving om te zetten.

Motivering

Gelet op het Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake 
overheidsopdrachten (COM(2011)15 def.) en het verslag van het Europees Parlement 
betreffende modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (2011/2048(INI)), 
moeten de procedures van gunning via onderhandelingen zonder beperkingen worden 
toegepast zodat het contract kan worden gesloten dat het beste aansluit op de specifieke 
behoeften van de aanbestedende instantie, terwijl tevens de beste prijs/kwaliteitverhouding 
wordt bewerkstelligd. Om een zo hoog mogelijk niveau van transparantie te bewerkstelligen 
moeten passende waarborgen worden uitgewerkt om verstoring van de markt - als gevolg van 
de toepassing van deze procedure - tegen te gaan.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De aanbestedende dienst kan de in lid 1, 
tweede alinea, vastgestelde termijn voor 
ontvangst van inschrijvingen met drie
dagen verkorten wanneer hij ermee instemt 
dat inschrijvingen overeenkomstig artikel 
19, leden 3, 4 en 5, met elektronische 
middelen worden ingediend.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat niet-
naleving van de neutraliteitsverplichting 
door de aanbestedende diensten met een 
sanctie wordt bestraft.

Amendement 47

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 40 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

Motivering

De minimumtermijn voor de ontvangst van aanvragen tot deelname moet veertig dagen zijn, 
net als in de openbare procedure teneinde zo vergelijkbaar mogelijke administratieve regels 
voor de verschillende procedures te garanderen.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Concurrentiegerichte dialogen kunnen in 
opeenvolgende fasen verlopen, zodat het 
aantal in de dialoogfase te bespreken 
oplossingen kan worden beperkt op basis 
van de gunningscriteria die in de 
aankondiging van de opdracht of in het 
beschrijvende document zijn vermeld. De 
aanbestedende diensten geven in de 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.
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aankondiging van de opdracht of het 
beschrijvende document aan of zij van 
deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Nadat de aanbestedende diensten de 
dialoog voor beëindigd hebben verklaard 
en de deelnemers daarvan op de hoogte 
hebben gesteld, verzoeken zij de 
deelnemers hun definitieve inschrijvingen
in te dienen op basis van de tijdens de 
dialoog voorgelegde en gespecificeerde 
oplossing of oplossingen. Deze 
inschrijvingen bevatten alle vereiste en 
noodzakelijke elementen voor de 
uitvoering van het project.

6. Nadat de aanbestedende diensten de 
dialoog voor beëindigd hebben verklaard 
en de deelnemers daarvan op de hoogte 
hebben gesteld, verzoeken zij elke 
deelnemer zijn definitieve inschrijving in 
te dienen op basis van de tijdens de dialoog 
voorgelegde en gespecificeerde oplossing 
of oplossingen. Deze inschrijvingen 
bevatten alle vereiste en noodzakelijke 
elementen voor de uitvoering van het 
project.

Motivering

Waarschijnlijk bieden niet alle inschrijvers dezelfde oplossing. Vooral belangrijk bij 
innovatieve oplossingen.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij innovatiepartnerschappen kunnen 
alle ondernemers naar aanleiding van een 
aankondiging van opdracht een aanvraag 
tot deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus..

1. Bij innovatiepartnerschappen kunnen 
alle ondernemers naar aanleiding van een 
aankondiging van opdracht een aanvraag 
tot deelneming indienen om een 
gestructureerd partnerschap aan te gaan 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
werken, leveringen of diensten en de 
daaropvolgende aankoop van de daaruit 
resulterende werken, leveringen of 
diensten, mits deze overeenstemmen met 
de afgesproken prestatie- en prijsniveaus..
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Een aanbestedende dienst moet hetzij 
vooraf, als onderdeel van de 
aankondiging van opdracht, het 
beschrijvend document of de uitnodiging 
tot bevestiging van belangstelling, of in 
een later stadium als onderdeel van de 
onderhandelingen over de opdracht 
duidelijk beschrijven welke intellectuele 
eigendomsrechten hij eventueel wil 
verwerven als gevolg van de opdracht.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het partnerschap wordt gestructureerd in 
fasen die elkaar opvolgen in een reeks van 
stappen in het onderzoeks- en 
innovatieproces, eventueel tot aan de 
fabricage van de geleverde goederen of de 
verstrekking van de diensten. Het 
partnerschap bepaalt door de partner te 
bereiken tussentijdse streefdoelen en 
voorziet in betaling van de vergoeding in 
passende termijnen. Op basis van deze 
streefdoelen kan de aanbestedende dienst
besluiten de opdracht in fasen te 
verstrekken met verschillende partners 
voor de verschillende fasen van het 
proces, of hij kan besluiten de opdracht 
voor meerdere fasen aan dezelfde partner 
of partners te verstrekken. De 
aanbestedende dienst kan ook na elke fase 
besluiten het partnerschap op te zeggen en 
voor de resterende fase of fasen een 
nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
zetten, mits de aanbestedende dienst
daarvoor de betrokken intellectuele-
eigendomsrechten heeft verkregen of een 
anderszins passende vergoeding heeft 
betaald, zoals met de partner of partners 
overeengekomen.
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Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften en waaraan 
niet door bestaande oplossingen kan 
worden voldaan. De gunning van de 
opdracht geschiedt uitsluitend op basis van 
het criterium van de economisch meest 
voordelige inschrijving in 
overeenstemming met artikel 66, lid 1, 
onder a).

Alleen de ondernemers die na beoordeling 
van de gevraagde informatie door de 
aanbestedende dienst daartoe worden 
uitgenodigd, kunnen projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling indienen die 
voldoen aan de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde behoeften. 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, 
onder a).

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle inschrijvers die een ontvankelijke 
inschrijving hebben ingediend, worden 
tegelijkertijd via elektronische weg 
uitgenodigd om aan de elektronische 
veiling deel te nemen, door op het 
vermelde tijdstip overeenkomstig de in de 
uitnodiging vermelde instructies gebruik te 
maken van de verbindingen. De 
elektronische veiling kan in een aantal 
opeenvolgende fasen verlopen. Zij vangt 
op zijn vroegst twee werkdagen na de 
datum van verzending van de 
uitnodigingen aan.

Alle inschrijvers die een ontvankelijke 
inschrijving hebben ingediend, worden 
tegelijkertijd via elektronische weg 
uitgenodigd om aan de elektronische 
veiling deel te nemen, door op het 
vermelde tijdstip overeenkomstig de in de 
uitnodiging vermelde instructies gebruik te 
maken van de verbindingen. De 
elektronische veiling kan in een aantal 
opeenvolgende fasen verlopen. Zij vangt 
op zijn vroegst vijf werkdagen na de datum 
van verzending van de uitnodigingen aan.

Motivering

Hoewel de termijnen korter gemaakt zouden kunnen worden, lijkt twee dagen een beetje te 
kort om ondernemers een eerlijke kans te geven om te reageren, vooral kmo's die doorgaans 
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minder personeel beschikbaar hebben voor deelname aan een aanbestedingsprocedure.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten voorzien in een 
toereikende termijn tussen de mededeling 
en het daadwerkelijk verzamelen van de 
informatie.

De aanbestedende diensten voorzien in een 
toereikende termijn van minimaal vijf 
werkdagen tussen de mededeling en het 
daadwerkelijk verzamelen van de 
informatie.

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De technische specificaties als omschreven 
in punt 1 van bijlage VIII maken deel uit 
van de aanbestedingsdocumenten. Zij 
bepalen welke functionaliteit werken, 
leveringen of diensten moeten leveren.

Motivering

Het doel van alle amendementen op artikel 40 is te verzekeren dat de aanbestedende diensten 
zich concentreren op de functionaliteit die een gegeven opdracht zou moeten leveren. 
Hierdoor zou de markt voor zo veel mogelijk ondernemers en voor innovatieve oplossingen 
opengesteld worden. Uiteraard kunnen er nog meer technische eisen worden gesteld als 
richtsnoer voor en toelichting op de behoeften van de aanbestedende dienst. Voorts zijn 
enkele amendementen erop gericht om duidelijkheid te verschaffen omtrent het voorstel van 
de Commissie dat technische eisen niet mogen worden aangewend op een manier die de 
mededinging beperkt.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2



AD\911383NL.doc 41/72 PE486.034v02-00

NL

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.

Meer gedetailleerde kenmerken
betreffende 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 kunnen als 
richtlijnen worden opgesteld maar mogen 
geen enkele ondernemer van deelname 
aan de aanbestedingsprocedure uitsluiten.

Motivering

Het doel van alle amendementen op artikel 40 is te verzekeren dat de aanbestedende diensten 
zich concentreren op de functionaliteit die een gegeven opdracht zou moeten leveren. 
Hierdoor zou de markt voor zo veel mogelijk ondernemers en voor innovatieve oplossingen 
opengesteld worden. Uiteraard kunnen er nog meer technische eisen worden gesteld als 
richtsnoer voor en toelichting op de behoeften van de aanbestedende dienst. Voorts zijn 
enkele amendementen erop gericht om duidelijkheid te verschaffen omtrent het voorstel van 
de Commissie dat technische eisen niet mogen worden aangewend op een manier die de 
mededinging beperkt.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis – 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;
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Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kenmerken van de levenscyclus;

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een sociaal duurzaam 
productieproces;

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis – 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;

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 bis – 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 constructiemethoden 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 
onderdelen die daarvoor worden gebruikt.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de voorschriften voor de keur hebben 
alleen betrekking op kenmerken die
rechtstreeks 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;

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte bewijsmiddelen dan die 
welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een 

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

worden bedoeld, zoals een technisch 
dossier van de fabrikant, wanneer de 
ondernemer geen toegang heeft tot de in lid 
1 bedoelde certificaten of testverslagen of 
deze niet binnen de desbetreffende 
termijnen kan verkrijgen.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen
inschrijvers toestaan varianten in te 
dienen. Zij vermelden in de aankondiging 
van de opdracht, of als een 
vooraankondiging als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, in de 
uitnodiging tot bevestiging van
belangstelling, of zij varianten al dan niet 
toestaan. Varianten zijn niet toegestaan 
zonder een dergelijke vermelding.

1. Aanbestedende diensten staan
inschrijvers toe varianten in te dienen.

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 68
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Teneinde mededinging te bevorderen en 
kmo’s te helpen toegang te krijgen tot 
overheidsaanbestedingen, mogen
overheidsopdrachten worden 
onderverdeeld in homogene of heterogene 
percelen, behalve in het geval van 
aanbesteding waarbij de aanbestedende 
dienst het niet passend acht de opdracht in 
percelen te verdelen.

Motivering

Het is belangrijk om de aanbestedende dienst te stimuleren de opdracht in percelen op te 
splitsen om het voor kmo's zo gemakkelijker te maken aan een openbare 
aanbestedingsprocedure deel te nemen. Er moet echter geen verplichting tot opsplitsing van 
opdrachten in percelen bestaan, omdat de aanbestedende dienst in dat geval een 
overeenkomst zou kunnen opsplitsen die hij niet zou moeten opsplitsen. Dat is vaak het geval 
bij bijvoorbeeld bouw- en IT-contracten. Het zou in de praktijk ook lastig zijn om een 
nauwkeurige omschrijving van de grootte en de waarde van de percelen te geven.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Aanbestedende diensten zouden geen zeggenschap mogen hebben over de leiding en 
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eigendomsstructuur van particuliere bedrijven. Als een opsplitsing van een opdracht anders 
niet haalbaar is, moet de conclusie worden getrokken dat de opdracht niet geschikt is om op 
te splitsen.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen hun 
voornemens met betrekking tot geplande 
aanbestedingen te kennen geven door zo 
snel mogelijk na de aanvang van het 
begrotingsjaar een vooraankondiging 
bekend te maken. Deze aankondigingen 
bevatten de in bijlage VI, deel B, afdeling 
I, omschreven informatie. Zij worden
bekendgemaakt door de Commissie of door 
de aanbestedende diensten via hun
"kopersprofiel" overeenkomstig punt 2, 
onder b) van bijlage IX. Wanneer de 
aankondiging door de aanbestedende 
diensten wordt gepubliceerd via hun 
kopersprofiel, verzenden deze een 
aankondiging van bekendmaking via hun 
kopersprofiel overeenkomstig punt 3 van 
bijlage IX.

1. Aanbestedende diensten geven hun 
voornemens met betrekking tot geplande 
aanbestedingen te kennen door zo snel 
mogelijk na de aanvang van het 
begrotingsjaar een vooraankondiging 
bekend te maken. Deze aankondigingen 
bevatten de in bijlage VI, deel B, afdeling 
I, omschreven informatie. Zij worden
bekendgemaakt door de Commissie of door 
de aanbestedende diensten via hun
"kopersprofiel" overeenkomstig punt 2, 
onder b) van bijlage IX. Wanneer de 
aankondiging door de aanbestedende 
diensten wordt gepubliceerd via hun 
kopersprofiel, verzenden deze een 
aankondiging van bekendmaking via hun 
kopersprofiel overeenkomstig punt 3 van 
bijlage IX.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle aanbestedende diensten kunnen een 
aankondiging van opdracht gebruiken als 
oproep tot mededinging met betrekking tot 
alle procedures. Deze aankondigingen 
bevatten de informatie als vermeld in 
bijlage VI, deel C, en worden 
bekendgemaakt overeenkomstig artikel 49.

Alle aanbestedende diensten gebruiken een 
aankondiging van opdracht als oproep tot 
mededinging met betrekking tot alle 
procedures. Deze aankondigingen bevatten 
de informatie als vermeld in bijlage VI, 
deel C, en worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.
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Amendement 72

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 besluiten een 
opdracht niet te gunnen aan de inschrijver 
die de beste inschrijving heeft ingediend,
als blijkt 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.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen 
bijzondere aandacht schenken aan kleine-
en middelgrote ondernemingen.

Amendement 74

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 in de vorm 
van 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.
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_____________
1PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) wanneer de regelgeving naleving 
verhindert van het 
wederkerigheidsbeginsel dat elk Europees 
bedrijf in de gelegenheid stelt in te 
schrijven op een overheidsopdracht in het 
land van oorsprong van de kandidaat of 
inschrijver.

Amendement 76

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 kan bewijzen dat er 
sprake is van schendingen van 
verplichtingen die door de wetgeving van 
de Unie zijn vastgesteld op het gebied van 
sociale en arbeidswetgeving of 
milieuwetgeving, vastgesteld door de 
wetgeving van de Unie of nationale 
wetgeving, en van de collectieve 
overeenkomsten die gelden voor de plaats 
waar het werk of de dienst wordt verricht 
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;

Amendement 77
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) wanneer de ondernemer uit een 
derde land komt dat zijn eigen 
aanbestedingsmarkten niet openstelt voor 
bedrijven uit de EU;

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wanneer de aanbestedende dienst op 
enige grond aannemelijk kan maken dat 
de ondernemer in de uitoefening van zijn 
beroep een ernstige fout heeft begaan;

(c) wanneer de aanbestedende dienst bewijs 
kan overleggen waaruit blijkt dat de 
ondernemer in de uitoefening van zijn 
beroep een ernstige fout heeft begaan;

Amendement 79

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 rechtstreeks betrekking hebben op 
en strikt in verhouding staan tot het 
voorwerp van de opdracht, rekening 
houdend met de noodzaak om 
daadwerkelijke mededinging te 
waarborgen.

Amendement 80
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De autoriteit die het paspoort afgeeft, 
betrekt de relevante informatie rechtstreeks 
van de bevoegde instanties, tenzij dit 
vanwege nationale regels inzake 
bescherming van persoonsgegevens 
verboden is.

3. De autoriteit die het paspoort afgeeft, 
betrekt de relevante informatie rechtstreeks 
van de bevoegde instanties, tenzij dit 
vanwege nationale regels inzake 
bescherming van persoonsgegevens 
verboden is of indien de informatie alleen 
van de ondernemer zelf kan worden 
verkregen. In die gevallen verstrekt de 
ondernemer de informatie aan de 
autoriteit om een Europees 
aanbestedingspaspoort te verkrijgen.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Europees aanbestedingspaspoort 
wordt door alle aanbestedende diensten 
erkend als bewijs van naleving van de 
gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan 
niet zonder motivering ter discussie 
worden gesteld. Een dergelijke motivering 
kan betrekking hebben op het feit dat het 
paspoort meer dan zes maanden eerder is 
afgegeven.

4. Het Europees aanbestedingspaspoort 
wordt door alle aanbestedende diensten 
erkend als bewijs van naleving van de 
gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan 
niet zonder motivering ter discussie 
worden gesteld. Een dergelijke Motivering 
kan betrekking hebben op het feit dat het 
paspoort meer dan twaalf maanden eerder 
is afgegeven.

Motivering

Het Europees aanbestedingspaspoort kan een belangrijk instrument zijn om de 
administratieve kosten te verminderen, maar de geldigheidsduur moet worden verlengd 
omdat zes maanden onredelijk kort lijkt en het te duur voor ondernemers zou zijn, in het 
bijzonder voor kmo´s, om hun paspoort tweemaal per jaar te laten vernieuwen.

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de in artikel 56, lid 3, 
bedoelde criteria inzake economische en 
financiële draagkracht en de in artikel 56, 
lid 4, bedoelde criteria inzake technische 
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid kan 
een ondernemer zich, in voorkomend geval 
en voor een bepaalde opdracht, beroepen 
op de draagkracht van andere entiteiten, 
ongeacht de juridische aard van zijn 
banden met die entiteiten. In dat geval 
toont hij ten behoeve van de aanbestedende 
dienst aan dat hij voor de volledige 
geldigheidsduur van de erkenningsregeling 
kan beschikken over deze middelen, 
bijvoorbeeld door overlegging van de 
desbetreffende verbintenis van deze 
diensten. Voor de economische en 
financiële draagkracht kunnen 
aanbestedende diensten eisen dat de 
ondernemer en deze diensten gezamenlijk 
instaan voor de uitvoering van de 
opdracht.

Met betrekking tot de in artikel 56, lid 3, 
bedoelde criteria inzake economische en 
financiële draagkracht en de in artikel 56, 
lid 4, bedoelde criteria inzake technische 
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid kan 
een ondernemer zich, in voorkomend geval 
en voor een bepaalde opdracht, beroepen 
op de draagkracht van andere entiteiten, 
ongeacht de juridische aard van zijn 
banden met die entiteiten. In dat geval 
toont hij ten behoeve van de aanbestedende 
dienst aan dat hij voor de volledige 
geldigheidsduur van de erkenningsregeling 
kan beschikken over deze middelen, 
bijvoorbeeld door overlegging van de 
desbetreffende verbintenis van deze 
diensten.

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het geval van opdrachten voor 
werken, diensten en plaatsings- en 
installatiewerkzaamheden in het kader 
van een opdracht voor diensten kunnen 
aanbestedende diensten eisen dat 
bepaalde kritieke taken rechtstreeks door 
de inschrijver zelf worden verricht, of 
wanneer een inschrijving door een 
combinatie van ondernemers als bedoeld 
in artikel 16 is ingediend, door een 
deelnemer aan de combinatie.

Schrappen

Amendement 84
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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

Motivering

Schrappen ingevolge de wijzigingen in de letters a) en b) van alinea 1 van artikel 66, lid 1.

Amendement 85

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

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 rechtstreeks verband 
houden met het voorwerp van de betrokken 
opdracht. Deze criteria omvatten naast de 
in lid 1, onder b) bedoelde prijs of kosten 
andere criteria die rechtstreeks verband 
houden met het voorwerp van de betrokken 
opdracht, zoals:

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken,
prestatie ten aanzien van energie-
efficiëntie toegankelijkheid, geschiktheid 
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milieukenmerken en innovatief karakter; van het ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter
met inbegrip van onder andere 
aanvullende innovatieve oplossingen die 
verder gaan dan de minimumeisen die 
zijn neergelegd in de aankondiging van 
opdracht, het beschrijvende document of 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling;

Amendement 87

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) sociaal duurzaam productieproces;

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de specifieke lokale oorsprong van 
de gevraagde werken, leveringen of 
diensten of van een willekeurige fase van 
hun levenscyclus, overeenkomstig de 
beginselen van de Verdragen.

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
voor de verkrijging, zoals productiekosten, 
het gebruik, zoals energieverbruik, 
onderhoudskosten en beschikbaarheid van 
de middelen in kwestie, en het levenseinde, 



PE486.034v02-00 54/72 AD\911383NL.doc

NL

zoals kosten voor ophaling en recycling, en

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Schrappen

Amendement 91

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 nationale en Uniewetgeving 
en in collectieve overeenkomsten die van 
toepassing zijn op de plaats waar het 
werk, de dienst of de levering wordt 
verricht.

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) andere aspecten die de abnormaal 
lage prijs of kosten van de inschrijving 
voldoende verklaren.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
constateert dat een inschrijving abnormaal 
laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, wordt de 
inschrijving afgewezen tenzij de 
inschrijver tijdens een beraadslaging en
binnen een door de aanbestedende dienst 
gestelde toereikende termijn kan aantonen 
dat de betrokken steun verenigbaar met de 
interne markt is in de zin van artikel 107 
van het Verdrag. Wanneer de 
aanbestedende dienst in een dergelijke 
situatie een inschrijving afwijst, stelt hij de 
Commissie daarvan in kennis.

Motivering

Om te verduidelijken dat inschrijvers die overheidssteun krijgen een uitzondering moeten 
blijven en dat de steun verenigbaar moet zijn met artikel 107 van het Verdrag.

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 bis
Ten aanzien van de uitvoering van de 
opdracht hanteren aanbestedende 
instanties adequate werkwijzen voor het 
toezicht op de uitvoering en de 
waarborging van de kwaliteit, en zij 
vermelden deze werkwijzen in de 
uitnodiging tot inschrijving. Om de 
efficiëntie en de transparantie bij het 
toezicht op de uitvoering van de opdracht 
te vergroten, wordt elektronische 
aanbesteding gebruikt om deze 
toezichtsmethoden te ondersteunen.

Motivering

Gebrek aan toezicht op de uitvoering van de opdracht kan tot situaties leiden die achteraf 



PE486.034v02-00 56/72 AD\911383NL.doc

NL

moeten worden gecorrigeerd. Om tekortkomingen met betrekking tot de uitvoering van de 
opdracht zo spoedig mogelijk aan het licht te brengen, dient toezicht te worden gehouden op 
de prestaties en de uitvoering van de opdracht. Dit zou ervoor zorgen dat overheidsmiddelen 
zo efficiënt mogelijk worden besteed. Elektronische aanbesteding kan tevens worden gebruikt 
om fouten in de uitvoeringsfase te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 ter
Het contract voorziet in een duidelijke 
procedure in geval van tekortkomingen 
met betrekking tot de prestaties of de 
uitvoering van de opdracht.

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 quater
Om zoveel mogelijk marktdeelnemers in 
staat te stellen aan een openbare 
aanbesteding deel te nemen, zorgen 
lidstaten voor objectieve, efficiënte en 
betaalbare beroepsprocedures.

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 quinquies
In geval van een ernstige inbreuk of niet-
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naleving door de aannemer kan de 
aanbestedende instantie de aannemer 
sancties opleggen teneinde niet-naleving 
of ernstige inbreuken bij toekomstige 
opdrachten te voorkomen.

Motivering

De mogelijkheid om in de toekomst sancties op te leggen aan aannemers die ernstige inbreuk 
plegen of tekortschieten kan de aanbestedingscultuur aanzienlijk verbeteren en ervoor zogen 
dat overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk worden besteed.

Amendement 98

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

Amendement 99

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 

2. De lidstaten kunnen bepalen dat 
betalingen aan de onderaannemer voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer meteen moeten worden 
overgemaakt nadat deze zijn verricht, 
mits:
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onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.

(a) de aanbestedende dienst zijn 
verplichtingen tegenover de 
hoofdaannemer geheel of gedeeltelijk is 
nagekomen;
(b) de aanbestedende dienst de verrichte 
werken, leveringen of diensten voor 
volledig uitgevoerd heeft verklaard; of
(c) de hoofdaannemer de onderaannemer 
niet binnen een daartoe door 
laatstgenoemde gestelde redelijke termijn 
inlichtingen heeft verstrekt over de onder 
(a) en (b) bedoelde omstandigheden.

Amendement 100

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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krachtens de Verdragen en deze richtlijn 
na te komen.

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 ter
De aanbestedende instantie moet over 
voldoende expertise beschikken om de 
volledige groene openbare 
aanbestedingsprocedure uit te voeren. 
Lidstaten voorzien tijdig in mogelijkheden 
voor het verkrijgen van de kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om de groene 
aanbestedingsprocedure af te ronden.

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De jury bestaat uitsluitend uit natuurlijke 
personen die onafhankelijk zijn van de 
deelnemers aan de prijsvraag. Wanneer van 
de deelnemers aan een prijsvraag een 
bijzondere beroepskwalificatie wordt 
geëist, moet ten minste een derde van de 
juryleden dezelfde kwalificatie of een 
gelijkwaardige kwalificatie hebben.

De jury bestaat uitsluitend uit natuurlijke 
personen die onafhankelijk zijn van de 
deelnemers aan de prijsvraag. Wanneer van 
de deelnemers aan een prijsvraag een 
bijzondere beroepskwalificatie wordt 
geëist, moet ten minste een derde van de 
juryleden dezelfde kwalificatie of een 
gelijkwaardige kwalificatie hebben. Bij de 
samenstelling van de jury moet naar een 
gelijk aantal mannen en vrouwen worden 
gestreefd.
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Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:

De bevoegde instanties zijn belast met de 
volgende taken:

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

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

(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en over 
de toepassing van aanbestedingsregels in 
specifieke gevallen;

(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en over 
de toepassing van aanbestedingsregels in 
specifieke gevallen;

(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden moeilijkheden 
betreffende de toepassing van 
aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie;

(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden moeilijkheden 
betreffende de toepassing van 
aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie;

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

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

(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;

(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;

(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 

(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
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aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden gevolgd, 
de redenen voor de afwijzing daarvan toe 
te lichten;

aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden gevolgd, 
de redenen voor de afwijzing daarvan toe 
te lichten;

(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 van 
het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin schendingen 
van de Europese aanbestedingsregels met 
betrekking tot door de Unie 
medegefinancierde projecten zijn 
vastgesteld; de toezichtsinstantie meldt 
elke inbreuk op aanbestedingsprocedures 
van de Unie aan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze betrekking 
heeft op opdrachten die direct of indirect 
door de Europese Unie worden 
gefinancierd.

(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 van 
het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin schendingen 
van de Europese aanbestedingsregels met 
betrekking tot door de Unie 
medegefinancierde projecten zijn 
vastgesteld; de toezichtsinstantie meldt 
elke inbreuk op aanbestedingsprocedures 
van de Unie aan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze betrekking 
heeft op opdrachten die direct of indirect 
door de Europese Unie worden 
gefinancierd.

De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger beroep 
overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.

De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger beroep 
overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.

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

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

Motivering

Aangezien het toezicht op en de regulering van overheidsopdrachten reeds plaatsvindt in de 
lidstaten, dienen de instanties die met deze taken zijn belast informatie te verstrekken, het 
jaarverslag voor te bereiden en verslag uit te brengen aan de Commissie. In tijden van 
economische crisis is het van belang administratieve taken op elkaar af te stemmen en 
efficiënt gebruik te maken van bestaande regelingen en overheidsmiddelen.
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Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en 
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
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betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
volgen

Motivering

Aangezien het toezicht op en de regulering van overheidsopdrachten reeds plaatsvindt in de 
lidstaten, dienen de instanties die met deze taken zijn belast informatie te verstrekken, het 
jaarverslag voor te bereiden en verslag uit te brengen aan de Commissie. In tijden van 
economische crisis is het van belang administratieve taken op elkaar af te stemmen en 
efficiënt gebruik te maken van bestaande regelingen en overheidsmiddelen.

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Aangezien het toezicht op en de regulering van overheidsopdrachten reeds plaatsvindt in de 
lidstaten, dienen de instanties die met deze taken zijn belast informatie te verstrekken, het 
jaarverslag voor te bereiden en verslag uit te brengen aan de Commissie. In tijden van 
economische crisis is het van belang administratieve taken op elkaar af te stemmen en 
efficiënt gebruik te maken van bestaande regelingen en overheidsmiddelen.
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Amendement 107

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Aangezien het toezicht op en de regulering van overheidsopdrachten reeds plaatsvindt in de 
lidstaten, dienen de instanties die met deze taken zijn belast informatie te verstrekken, het 
jaarverslag voor te bereiden en verslag uit te brengen aan de Commissie. In tijden van 
economische crisis is het van belang administratieve taken op elkaar af te stemmen en 
efficiënt gebruik te maken van bestaande regelingen en overheidsmiddelen.

Amendement 108

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Aangezien het toezicht op en de regulering van overheidsopdrachten reeds plaatsvindt in de 
lidstaten, dienen de instanties die met deze taken zijn belast informatie te verstrekken, het 
jaarverslag voor te bereiden en verslag uit te brengen aan de Commissie. In tijden van 
economische crisis is het van belang administratieve taken op elkaar af te stemmen en 
efficiënt gebruik te maken van bestaande regelingen en overheidsmiddelen.

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Aangezien het toezicht op en de regulering van overheidsopdrachten reeds plaatsvindt in de 
lidstaten, dienen de instanties die met deze taken zijn belast informatie te verstrekken, het 
jaarverslag voor te bereiden en verslag uit te brengen aan de Commissie. In tijden van 
economische crisis is het van belang administratieve taken op elkaar af te stemmen en 
efficiënt gebruik te maken van bestaande regelingen en overheidsmiddelen.

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 84 bis
De Commissie legt uiterlijk eind 2013 een 
verslag voor over de verschillende 
aanbestedingsprocedures voor opdrachten 
beneden de in artikel 12 vastgelegde 
drempelwaarden, met name met 
betrekking tot diensten die momenteel als 
niet-prioritair zijn aangemerkt.

Amendement 111
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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 
beroepsondersteuning.

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

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Raadgevend Comité inzake 
overheidsopdrachten, dat is ingesteld bij 
Besluit 71/306/EEG van de Raad. Dit 
comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011. Bij de 
samenstelling van het comité wordt naar 
een gelijk aantal mannen en vrouwen 
gestreefd.

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert de economische 
gevolgen voor de interne markt die 
voortvloeien uit de toepassing van de in 
artikel 4 vastgestelde drempelwaarden en 

De Commissie evalueert de economische 
gevolgen voor de interne markt die 
voortvloeien uit de toepassing van de in 
artikel 4 vastgestelde drempelwaarden en 
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brengt daarover uiterlijk op 30 juni 2017
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad.

brengt daarover uiterlijk op 30 juni 2015
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Amendement 114

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 115

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een grotere mate van standaardisering van de informatie met betrekking tot de officiële 
gegevens van de ondernemer op het opdrachtdocument draagt bij aan een verlaging van de 
totale transactiekosten en beïnvloedt tegelijkertijd de mededinging niet, omdat met deze 
informatie slechts wordt bepaald of de inschrijver betrouwbaar is en de informatie geen 
centrale rol speelt bij de keuze tussen inschrijvers.

Amendement 116

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) beschrijving van het bedrijf: 
oprichtingsjaar, bedrijfsvorm, eigenaar(s), 
directieleden, sectorcode, korte 
beschrijving van de belangrijkste diensten 
en/of producten van het bedrijf;

Motivering

Een grotere mate van standaardisering van de informatie met betrekking tot de officiële 
gegevens van de ondernemer op het opdrachtdocument draagt bij aan een verlaging van de 
totale transactiekosten en beïnvloedt tegelijkertijd de mededinging niet, omdat met deze 
informatie slechts wordt bepaald of de inschrijver betrouwbaar is en de informatie geen 
centrale rol speelt bij de keuze tussen inschrijvers.

Amendement 117

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een verklaring dat de ondernemer 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan 
inzake de betaling van belastingen, de 
sociale zekerheid volgens de wetgeving 
van de desbetreffende lidstaat enzovoort;

Motivering

Een grotere mate van standaardisering van de informatie met betrekking tot de officiële 
gegevens van de ondernemer op het opdrachtdocument draagt bij aan een verlaging van de 
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totale transactiekosten en beïnvloedt tegelijkertijd de mededinging niet, omdat met deze 
informatie slechts wordt bepaald of de inschrijver betrouwbaar is en de informatie geen 
centrale rol speelt bij de keuze tussen inschrijvers.

Amendement 118

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de belangrijkste economische 
indicatoren van de onderneming voor de 
afgelopen drie boekjaren: de bruto-omzet, 
het resultaat vóór rente en belastingen 
(EBIT) en de solvabiliteitsratio. Startende 
ondernemingen houden zich aan deze eis 
wanneer de informatie vanaf de 
oprichtingsdatum tot op heden in hun 
Europees aanbestedingspaspoort is 
overgenomen;

Motivering

Een grotere mate van standaardisering van de informatie met betrekking tot de officiële 
gegevens van de ondernemer op het opdrachtdocument draagt bij aan een verlaging van de 
totale transactiekosten en beïnvloedt tegelijkertijd de mededinging niet, omdat met deze 
informatie slechts wordt bepaald of de inschrijver betrouwbaar is en de informatie geen 
centrale rol speelt bij de keuze tussen inschrijvers.

Amendement 119

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) de belangrijkste organisatie-
indicatoren van de onderneming: het 
gemiddelde aantal werknemers in de 
afgelopen drie jaren en het aantal 
werknemers eind vorig jaar. Startende 
ondernemingen houden zich aan deze eis 
wanneer de informatie vanaf de 
oprichtingsdatum tot op heden in hun 
Europees aanbestedingspaspoort is 
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overgenomen;

Motivering

Een grotere mate van standaardisering van de informatie met betrekking tot de officiële 
gegevens van de ondernemer op het opdrachtdocument draagt bij aan een verlaging van de 
totale transactiekosten en beïnvloedt tegelijkertijd de mededinging niet, omdat met deze 
informatie slechts wordt bepaald of de inschrijver betrouwbaar is en de informatie geen 
centrale rol speelt bij de keuze tussen inschrijvers.

Amendement 120

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het Europees aanbestedingspaspoort kan een belangrijk instrument zijn om de 
administratieve kosten te verminderen, maar de geldigheidsduur moet worden verlengd 
omdat zes maanden onredelijk kort lijkt en het te duur voor ondernemers zou zijn, in het 
bijzonder voor kmo´s, om hun paspoort tweemaal per jaar te laten vernieuwen.

Amendement 121

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI – segment 2 – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 122

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI – segmenten 8 bis (nieuw) en 8 ter (nieuwe)
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Amendement

74110000-3 tot en met 74114000-1 Juridische diensten

Overige diensten
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