
AM\904739NL.doc PE491.185v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2011/0439(COD)

8.6.2012

AMENDEMENTEN
10 - 86

Ontwerpadvies
Zigmantas Balčytis
(PE486.035v01-00)

betreffende het gunnen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))



PE491.185v01-00 2/49 AM\904739NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\904739NL.doc 3/49 PE491.185v01-00

NL

Amendement 10
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie een belangrijke rol 
en zijn een van de marktinstrumenten die 
kunnen worden ingezet om een slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken 
en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het 
oog daarop moeten de bestaande 
aanbestedingsregels die zijn vastgesteld 
krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, worden herzien en 
gemoderniseerd om de efficiëntie van de 
overheidsbestedingen te verhogen, in het 
bijzonder door de deelneming van kleine 
en middelgrote ondernemingen aan
overheidsopdrachten te bevorderen, en om 
aanbesteders in staat te stellen 
overheidsopdrachten beter te gebruiken 
ter ondersteuning van 
gemeenschappelijke maatschappelijke 
doelen. Er is ook behoefte aan 
verduidelijking van de basisbegrippen en -
concepten om de rechtszekerheid te 
verhogen en om rekening te houden met 
een aantal aspecten van de desbetreffende 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie.

(4) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie een belangrijke rol 
en zijn een van de marktinstrumenten die 
kunnen worden ingezet om een slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken 
en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het 
oog daarop moeten de bestaande 
aanbestedingsregels die zijn vastgesteld 
krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 houdende coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, worden herzien en 
gemoderniseerd om de aanbestedende 
diensten in staat te stellen om het 
instrument van overheidsopdrachten 
optimaal te gebruiken ten dienste van 
duurzame ontwikkeling en andere 
ambitieuze gemeenschappelijke sociale 
doelstellingen, en zo de efficiëntie van de 
overheidsuitbestedingen te verhogen, door 
het best mogelijke aanbestedingsresultaat 
wat de prijs-kwaliteitverhouding betreft te 
verzekeren en in het bijzonder door de 
deelneming van kleine en middelgrote 
ondernemingen aan overheidsopdrachten te 
bevorderen. Er is ook behoefte aan een 
vereenvoudiging van de EU-voorschriften 
voor overheidsopdrachten, in het 
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bijzonder ten aanzien van de methode die 
gebruikt wordt om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken 
die zouden moeten worden opgenomen in 
het beleid inzake overheidsopdrachten en 
aan verduidelijking van de basisbegrippen 
en -concepten om de rechtszekerheid te 
verhogen en om rekening te houden met 
een aantal aspecten van de desbetreffende 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie.

Or. fr

Amendement 11
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

te gebruiken ten dienste van duurzame 
ontwikkeling en andere 
gemeenschappelijke sociale 
doelstellingen, en zo de efficiëntie van de 
overheidsuitbestedingen te verhogen, door 
voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding te 
zorgen en in het bijzonder door de 
deelneming van kleine en middelgrote 
ondernemingen aan overheidsopdrachten te 
bevorderen. Er is ook behoefte aan een 
vereenvoudiging van de richtlijnen, in het 
bijzonder ten aanzien van de manier 
waarop duurzaamheidsdoelstellingen in 
overheidsopdrachten kunnen worden 
opgenomen, en aan verduidelijking van de 
basisbegrippen en -concepten om de 
rechtszekerheid te verhogen en om 
rekening te houden met een aantal aspecten 
van de desbetreffende vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 12
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie een belangrijke rol 
en zijn een van de marktinstrumenten die 
kunnen worden ingezet om een slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken 
en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het 
oog daarop moeten de bestaande 
aanbestedingsregels die zijn vastgesteld 
krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 

(4) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie een belangrijke rol 
en zijn een van de marktinstrumenten die 
kunnen worden ingezet om een slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken 
en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het 
oog daarop moeten de bestaande 
aanbestedingsregels die zijn vastgesteld 
krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
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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 
overheidsbestedingen te verhogen, in het 
bijzonder door de deelneming van kleine 
en middelgrote ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te bevorderen, en om 
aanbesteders in staat te stellen 
overheidsopdrachten beter te gebruiken ter 
ondersteuning van gemeenschappelijke 
maatschappelijke doelen. Er is ook 
behoefte aan verduidelijking van de
basisbegrippen en -concepten om de 
rechtszekerheid te verhogen en om 
rekening te houden met een aantal aspecten 
van de desbetreffende vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

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 
overheidsbestedingen te verhogen, in het 
bijzonder door de deelneming van kleine 
en middelgrote ondernemingen aan 
overheidsopdrachten te bevorderen, en om 
aanbesteders middels de garantie van het 
best mogelijke resultaat op het vlak van de 
prijs-kwaliteitsverhouding in staat te 
stellen overheidsopdrachten beter te 
gebruiken ter ondersteuning van duurzame 
ontwikkeling en andere
gemeenschappelijke maatschappelijke 
doelen. Er is ook behoefte aan een 
vereenvoudiging van de EU-voorschriften 
voor overheidsopdrachten, in het 
bijzonder ten aanzien van de methode die 
gebruikt wordt om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken 
die zouden moeten worden opgenomen in 
het beleid inzake overheidsopdrachten en 
aan verduidelijking van bepaalde
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.

Or. lt

Amendement 13
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen en de naleving 
van de voorschriften op het vlak van 
gezondheid en openbare veiligheid, de 
sociale normen en de nationale en 
Europese arbeidswetgeving over de 
volledige toeleveringsketen te garanderen. 
In deze richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten moeten bijdragen
aan de bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling en 
hoe zij de beslissingsbevoegdheid die hun 
werd toegewezen, moeten aanwenden om 
de technische specificaties en 
gunningcriteria vast te stellen waarmee 
een overschakeling naar sociaal 
duurzame overheidsopdrachten het best 
kan worden gerealiseerd, en tegelijk de 
samenhang van deze specificaties en 
criteria met het voorwerp van de opdracht 
alsook de beste prijs-kwaliteitsverhouding
te garanderen.

Or. fr

Amendement 14
Zigmantas Balčytis

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 

(5) Overeenkomstig de artikelen 9, 10 en
11 van het VWEU 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 
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van duurzame ontwikkeling. In deze 
richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
kunnen bijdragen, met de verzekering dat 
zij voor hun opdrachten tegelijk de beste 
prijs-kwaliteitverhouding kunnen 
verkrijgen.

op het bevorderen van duurzame 
ontwikkeling en het garanderen van de 
naleving van de voorschriften en normen 
op het vlak van openbare veiligheid, de 
sociale normen en de communautaire en 
nationale arbeidswetgeving. In deze 
richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
zouden moeten bijdragen en hoe zij de 
beslissingsbevoegdheid die hun werd 
toegewezen, zouden kunnen aanwenden 
om technische specificaties en 
gunningcriteria vast te stellen die gericht 
zijn op een overschakeling naar sociaal 
duurzame overheidsopdrachten, met de 
verzekering dat zij voor hun opdrachten 
tegelijk de beste prijs-kwaliteitsverhouding
kunnen verkrijgen

Or. lt

Amendement 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
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sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Amendement 16
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Onwettig gedrag van deelnemers aan 
een aanbestedingsprocedure, zoals 
pogingen om het besluitvormingsproces op 
ongepaste wijze te beïnvloeden of om 
overeenkomsten met andere gegadigden te 
sluiten met als doel het resultaat van de 
procedure te beïnvloeden, evenals 
inbreuken op de arbeids- en 
milieuwetgeving en de wetgeving op het 
vlak van de volksgezondheid, kunnen
leiden tot ernstige verstoringen van de 
mededinging en tot schendingen van de 
grondbeginselen van het recht van de Unie. 
Ondernemers zijn daarom verplicht op 
erewoord te verklaren dat zij geen 
onwettige handelingen zullen verrichten, 
en moeten worden uitgesloten indien deze 
verklaring vals blijkt te zijn.

Or. fr

Amendement 17
Zigmantas Balčytis
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Onwettig gedrag van deelnemers aan 
een aanbestedingsprocedure, zoals 
pogingen om het besluitvormingsproces op 
ongepaste wijze te beïnvloeden of om 
overeenkomsten met andere gegadigden te 
sluiten met het oog op het beïnvloeden van 
het resultaat van de procedure, evenals alle 
handelingen die indruisen tegen de 
arbeids-, milieubeschermings- en 
volksgezondheidsnormen, kunnen leiden 
tot ernstige verstoringen van de 
mededinging en tot schendingen van de 
grondbeginselen van het recht van de Unie.
Ondernemers moeten daarom verplicht 
worden op erewoord te verklaren dat zij 
geen onwettige handelingen zullen 
verrichten, en moeten worden uitgesloten 
indien deze verklaring vals blijkt te zijn.

Or. lt

Amendement 18
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 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 

(14) 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 
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Wereldhandelsorganisatie, hierna de 
„overeenkomst” genoemd, goedgekeurd. 
De overeenkomst beoogt de invoering van 
een multilateraal kader van evenwichtige 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot overheidsopdrachten met het oog op de 
liberalisering en de expansie van de 
wereldhandel. Voor opdrachten die onder 
de overeenkomst vallen, alsmede onder 
andere toepasselijke internationale 
overeenkomsten waardoor de Unie 
gebonden is, voldoen de aanbestedende
diensten aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze overeenkomsten door deze 
richtlijn toe te passen op ondernemingen 
van de derde landen die ondertekenende 
partij bij de overeenkomsten zijn.

Wereldhandelsorganisatie, hierna de 
„overeenkomst” genoemd, goedgekeurd. 
In dit multilaterale kader van 
evenwichtige rechten en verplichtingen 
met betrekking tot overheidsopdrachten
moeten de lidstaten zich inzetten om de 
gelijkheid tussen ondernemingen in de 
Unie en ondernemingen in derde landen 
op de interne markt te vergroten, met als 
doel de integratie van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) te 
bevorderen en de werkgelegenheid en 
innovatie in de EU te stimuleren. 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 
verschillende overeenkomsten door deze 
richtlijn toe te passen op ondernemingen 
van de derde landen die ondertekenende 
partij bij de overeenkomsten zijn.

Or. fr

Amendement 19
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 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 

(14) 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 
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„overeenkomst” genoemd, goedgekeurd. 
De overeenkomst beoogt de invoering van 
een multilateraal kader van evenwichtige 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot overheidsopdrachten met het oog op de 
liberalisering en de expansie van de 
wereldhandel. Voor opdrachten die onder 
de overeenkomst vallen, alsmede onder 
andere toepasselijke internationale 
overeenkomsten waardoor de Unie 
gebonden is, voldoen de aanbestedende 
diensten aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze overeenkomsten door deze 
richtlijn toe te passen op ondernemingen 
van de derde landen die ondertekenende 
partij bij de overeenkomsten zijn.

„overeenkomst” genoemd, goedgekeurd. 
De overeenkomst beoogt de invoering van 
een multilateraal kader van evenwichtige 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot overheidsopdrachten dat 
marktdeelnemers uit de Unie en uit derde 
landen in staat stelt om op de markten in 
de Unie en in derde landen op gelijke voet 
te concurreren, dit met het oog op de 
liberalisering en de expansie van de 
wereldhandel. Voor opdrachten die onder 
de overeenkomst vallen, alsmede onder 
andere toepasselijke internationale 
overeenkomsten waardoor de Unie 
gebonden is, voldoen de aanbestedende 
diensten aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze overeenkomsten door deze 
richtlijn toe te passen op ondernemingen 
van de derde landen die ondertekenende 
partij bij de overeenkomsten zijn.

Or. lt

Amendement 20
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. lt
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Amendement 21
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Gezien de noodzaak om de 
deelname van de marktdeelnemers uit de 
Unie aan grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten te bevorderen, 
moeten de lidstaten de bepalingen van de 
dienstenrichtlijn op gepaste wijze en te 
gepasten tijde omzetten en ten uitvoer 
leggen;

Or. lt

Amendement 22
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr
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Amendement 23
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de betrokkenheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) op de 
markt van overheidsopdrachten te 

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

bevorderen, moeten de lidstaten volledige 
uitvoering geven aan de Europese code 
van goede praktijken ter 
vergemakkelijking van de toegang van 
kmo's tot overheidsopdrachten. Voorts 
moet er uitdrukkelijk worden bepaald dat 
opdrachten kunnen worden onderverdeeld 
in homogene of heterogene percelen. 
Wanneer een opdracht in percelen wordt 
verdeeld, kunnen aanbestedende diensten, 
bijvoorbeeld om de concurrentie te 
vrijwaren of om de continuïteit van de 
voorziening te waarborgen, het aantal 
percelen waarvoor een ondernemer kan 
inschrijven, beperken; zij kunnen ook het 
aantal percelen beperken dat aan één 
inschrijver kan worden gegund.

Or. en

Amendement 25
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 
worden beoordeeld, en moeten 
tegelijkertijd waarborgen dat de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften
en die factoren inhouden die verbonden 
zijn met de criteria voor het sociaal 
duurzame productieproces. Derhalve 
moeten aanbestedende diensten als 
gunningscriteria de "economisch meest 
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gebruik te maken van technische 
specificaties of voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht.

voordelige inschrijving" of de "laagste 
prijs" toepassen, waarbij ze zich in het 
laatste geval voor wat betreft technische 
specificaties of voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht moeten 
beroepen op passende kwaliteitsnormen.

Or. lt

Amendement 26
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 28
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Met het oog op de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie voor duurzame 

(45) Met het oog op de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie voor duurzame 
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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 de kantoorapparatuur 
(Verordening (EG) nr. 106/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2008 betreffende een 
communautair energie-efficiëntie-
etiketteringsprogramma voor 
kantoorapparatuur). Bovendien is in het 
definiëren van gemeenschappelijke 
methodologieën voor de berekening van 
levenscycluskosten aanzienlijke 
vooruitgang geboekt. Het is derhalve 
aangewezen op deze weg voort te gaan en 
het vaststellen van dwingende 
doelstellingen en streefdoelen aan 
sectorspecifieke wetgeving over te laten 
volgens de in de desbetreffende sector 
heersende beleidskeuzen en 
omstandigheden, en de ontwikkeling en het 
gebruik van Europese methoden van 
levenscycluskostenberekening te 
bevorderen als een verdere aanzet voor de 
aanwending van aanbestedingen met het 
oog op een duurzame groei.

groei moet er naar gestreefd worden het 
potentieel van aanbestedingen te benutten 
zonder inbreuk te maken op de 
bevoegdheden van de aanbestedende 
diensten. 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 de kantoorapparatuur 
(Verordening (EG) nr. 106/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2008 betreffende een 
communautair energie-efficiëntie-
etiketteringsprogramma voor 
kantoorapparatuur). Bovendien is in het 
definiëren van gemeenschappelijke 
methodologieën voor de berekening van 
levenscycluskosten aanzienlijke 
vooruitgang geboekt. Het is derhalve 
aangewezen op deze weg voort te gaan en 
het vaststellen van dwingende 
doelstellingen en streefdoelen aan 
sectorspecifieke wetgeving over te laten 
volgens de in de desbetreffende sector 
heersende beleidskeuzen en 
omstandigheden, en de ontwikkeling en het 
gebruik van Europese methoden van 
levenscycluskostenberekening te 
bevorderen als een verdere aanzet voor de 
aanwending van aanbestedingen met het 
oog op een duurzame groei.

Or. de

Amendement 29
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) een "levenscyclus" is alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder 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, de in alle cyclusstadia 
gebruikte energiemix en gerealiseerde 
efficiëntiewinst op het vlak van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming en de afhandeling, in het 
bijzonder met betrekking tot sociale 
criteria, arbeidsvoorwaarden en 
milieubescherming in het kader van de 
beginselen inzake duurzaamheid;

Or. en

Amendement 31
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 32
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) "sociaal duurzaam 
productieproces": hieronder wordt 
verstaan een productieproces waarbij de 
aanbieding van werken, diensten of 
leveringen voldoet aan de wetten, 
voorschriften en normen op het vlak van 
gezondheid en veiligheid en aan de 
sociale en arbeidswetgeving, in het 
bijzonder ten aanzien van het beginsel 
van een gelijke behandeling op de 
werkplek. Het beginsel van gelijke 
behandeling op de werkplek heeft 
betrekking op de naleving van de 
toepasselijke arbeidsvoorwaarden, met 
name de wetten, voorschriften en normen 
inzake gezondheid en veiligheid en de 
sociale en arbeidswetgeving, zoals 
gedefinieerd in de nationale en 
communautaire wetgeving en in de 
collectieve overeenkomsten die van 
toepassing zijn op de plaats waar de 
werken, diensten en leveringen 
plaatsvinden;

Or. fr

Amendement 33
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het beheer van de diensten in 
verband met de verzameling, verwijdering 
en behandeling van afvalwater;
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Or. it

Amendement 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Amendement 35
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
12 bis. Bij de gunning van opdrachten die 
op grond van hun waarde niet binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, moeten de nationale 
aanbestedende diensten de beginselen van 
gelijke behandeling, niet-discriminatie en 
transparantie naleven.

Or. de
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Amendement 36
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Wederkerigheid

De praktische tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
in het rechtskader van de EU inzake het 
plaatsen van overheidsopdrachten 
vooronderstelt een voorafgaande 
beoordeling van de correcte toepassing 
van het beginsel van wezenlijke 
wederkerigheid op het vlak van de 
openstelling van de markt tussen de Unie 
en verdragsluitende derde landen. De 
beoordeling van wezenlijke 
wederkerigheid heeft eveneens betrekking 
op derde landen die geen partij zijn bij de 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
maar wel toegang hebben tot de markt.

Or. fr

Amendement 37
Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. cs

Motivering

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Amendement 38
Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. cs

Motivering

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
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sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Amendement 39
Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. cs

Motivering

Als de omzet berekend wordt op basis van de omzet voor wat leveringen, diensten en werken 
in het algemeen betreft en niet op basis van de leveringen, diensten en werken die in 
overweging genomen worden (die het voorwerp vormen van aan de verbonden persoon 
gegunde overheidsopdrachten), bestaat het gevaar dat deze algemene omzet bereikt is dankzij 
opdrachten die geen enkel verband houden met de door de aanbestedende dienst gegunde 
opdracht.

Amendement 40
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 41
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

91. Wanneer het niet haalbaar blijkt de in 
lid 1, tweede alinea, vastgestelde termijn in 
acht te nemen wegens een door de 
aanbestedende dienst naar behoren 
gemotiveerde spoedsituatie, kan deze een 
termijn vaststellen die niet minder mag 
bedragen dan 20 dagen na de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

91. Wanneer het niet haalbaar blijkt de in 
lid 1, tweede alinea, vastgestelde termijn in 
acht te nemen wegens een door de 
aanbestedende dienst naar behoren 
gemotiveerde spoedsituatie, kan deze een 
termijn vaststellen die niet minder mag 
bedragen dan 25 dagen na de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

Een spoedsituatie kan alleen tot een 
verkorting van de termijn leiden als zij 
niet door de aanbestedende diensten zelf 
gecreëerd is.

Or. de

Amendement 42
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 92

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

92. 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 de inschrijvingen krachtens artikel 33, 
leden 3, 4 en 5, met elektronische middelen 
worden ingediend.
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Or. de

Amendement 43
Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. cs

Motivering

De voorgestelde looptijd van vier jaar is te kort: hij vermindert de impact van en de eventuele 
besparingen uit hoofde van een raamovereenkomst op lange termijn, aangezien de 
leveranciers in het kader van een dergelijke langetermijnovereenkomst doorgaans 
voordeliger inschrijvingen indienen. Een van de hoofdredenen voor deze bepalingen ligt in de 
wil om de efficiëntie van de uitgaven van aanbestedende diensten voor aankopen zo groot 
mogelijk te maken. Aangezien het de langstlopende opdrachten zijn die de gunstigste 
prijsvoorwaarden opleveren, gaat de voorgestelde looptijd tegen deze doelstelling is., 

Amendement 44
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – 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:

Or. lt
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Amendement 45
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – 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;

Or. lt

Amendement 46
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 bis – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kenmerken van de levenscyclus;

Or. lt

Amendement 47
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 bis – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) sociaal duurzame productieprocessen;

Or. lt

Amendement 48
Zigmantas Balčytis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – 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.

Or. lt

Amendement 49
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) sociaal duurzaam productieproces;

Or. fr

Amendement 50
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 147 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kenmerken kunnen betrekking 
hebben op specifieke productie- of 
leveringsprocessen voor de gegunde 
werken, leveringen of diensten of voor elk 
ander stadium in de levenscyclus als 
bedoeld in artikel 2, punt 22.

Schrappen

Or. de

Amendement 51
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 161 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 52
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 161 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 53
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 162
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

162. 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.

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

Or. de

Amendement 54
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 55
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 56
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 209 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 57
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 211

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

211. 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 30 is ingediend, door een 
deelnemer aan de combinatie.

Schrappen

Or. de

Amendement 58
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwaliteitsnormen en normen inzake 
milieubeheer

Kwaliteitsnormen en normen inzake 
milieubeheer en sociaal beheer

Or. fr

Amendement 59
Henri Weber
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 60
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Desgevraagd stellen de lidstaten andere 
lidstaten overeenkomstig artikel 97 
informatie ter beschikking met betrekking 
tot de stukken die als bewijs van naleving 
van de in leden 1 en 2 van dit artikel 
bedoelde kwaliteits- en milieunormen zijn 
overgelegd.

3. Desgevraagd stellen de lidstaten andere 
lidstaten overeenkomstig artikel 97 
informatie ter beschikking met betrekking 
tot de stukken die als bewijs van naleving 
van de in leden 1 en 2 van dit artikel 
bedoelde kwaliteits-, milieu- en sociale
normen zijn overgelegd.

Or. fr

Amendement 61
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de economisch meest voordelige
aanbieding;

(a) de aanbieding met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding;

Or. en

Amendement 62
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. (b) de laagste levenscycluskosten.

Or. en

Amendement 63
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Te schrappen naar aanleiding van de wijziging van artikel 76 – lid 1 – alinea 1 –
letters a en b.

Amendement 64
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de 
aanbestedende dienst worden beoordeeld 
op basis van de prijs alleen of op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden.

De kosten worden beoordeeld op basis van 
kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling 
van de levenscycluskosten, onder de in 
artikel 77 bepaalde voorwaarden.

Or. en

Amendement 65
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in lid 1, onder a), bedoelde inschrijving 
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht.

Or. en

Amendement 66
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 67
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, prestaties inzake 
energie-efficiëntie, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

Or. en

Amendement 68
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een sociaal duurzaam 
productieproces;
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Or. fr

Amendement 69
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 70
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de gevolgen van het contract voor 
de duurzame ontwikkeling, ook in elk 
afzonderlijk stadium van de levenscyclus. 
Deze gevolgen hoeven niet in geld te 
worden uitgedrukt op voorwaarden dat de 
gebruikte criteria conform zijn met lid 4. 
In aanmerking te nemen kwesties zijn 
onder meer:
a) de praktijken van de inschrijver op het 
vlak van maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap;
b) de vermindering van de CO2-uitstoot 
gedurende de volledige levenscyclus van 
het product.

Or. en
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Motivering

Aanbestedende diensten kunnen in de technische specificaties en in de gunningscriteria 
verwijzen naar alle factoren die rechtstreeks verbonden zijn met het productieproces, 
voorzover deze betrekking hebben op aspecten van het productieproces die nauw verbonden 
zijn met de specifieke productie of levering van de aangeschafte goederen of diensten. This 
excludes requirements that are not directly related to the process, but can still have an 
important impact, such as the general corporate social responsibility requirements covering 
the whole operation of the contractor.For point b) the average energy mix in the country of 
production for the production of the good to be procured and for all its different parts and 
raw material could be evaluated and the better the CO2 balance the bigger the chances for 
procurement (example in PV installation procurement).

Amendement 71
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
gunning van bepaalde soorten opdrachten 
wordt gebaseerd op de aanbieding met de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding als 
bedoeld in lid 1, onder a), en lid 2.

Or. en

Amendement 72
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. Zij zorgen ervoor dat 
daadwerkelijke mededinging mogelijk 
blijft en gaan vergezeld van voorschriften 

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. Om te bepalen welke 
inschrijver de beste prijs-
kwaliteitsverhouding biedt, worden 
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waarmee de door de inschrijvers verstrekte 
informatie daadwerkelijk kan worden 
gecontroleerd. Aanbestedende diensten 
controleren op basis van de door de 
inschrijvers verstrekte informatie en 
bewijsmiddelen daadwerkelijk of de 
inschrijvingen aan de gunningscriteria 
voldoen.

gunningscriteria gebruikt:

a) die verband houden met het voorwerp 
van de opdracht;
b) die ervoor zorgen dat daadwerkelijke 
mededinging mogelijk blijft; en

c) die vergezeld gaan van voorschriften 
waarmee de door de inschrijvers verstrekte 
informatie daadwerkelijk kan worden 
gecontroleerd.

Aanbestedende diensten controleren op 
basis van de door de inschrijvers verstrekte 
informatie en bewijsmiddelen 
daadwerkelijk of de inschrijvingen aan de 
gunningscriteria voldoen.

Or. en

Amendement 73
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr
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Amendement 74
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) naleving van de 
onderaannemingseisen zoals bepaald in 
artikel 81.

Or. fr

Amendement 75
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 76
Henri Weber
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de aanbestedingsdocumenten wordt
de inschrijver ertoe verplicht om de 
aanbestedende dienst in zijn inschrijving 
in kennis te stellen van het gedeelte van de 
opdracht dat hij eventueel voornemens is 
aan derden in onderaanneming te geven en 
van de onderaannemers die hij voorstelt.

Or. fr

Amendement 77
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 78
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 233

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

233. De lidstaten kunnen bepalen dat de 233. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
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aanbestedende dienst verschuldigde
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van 
de opdracht dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer 
overmaakt voor werken, leveringen of 
diensten aan de hoofdaannemer. In dat 
geval voeren de lidstaten passende 
mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.

betalingen aan de onderaannemer voor 
werken, leveringen of diensten die deze 
voor de hoofdaannemer heeft verricht, 
meteen verschuldigd zijn indien en voor 
zover:

(a) de aanbestedende dienst zijn prestaties 
geheel of gedeeltelijk aan de 
hoofdaannemer heeft geleverd,
(b) de aanbestedende dienst de diensten, 
leveringen of werken als volledig 
uitgevoerd heeft aangenomen, of
(c) de onderaannemer de hoofdaannemer 
zonder succes een aangepaste termijn 
heeft gesteld voor de verstrekking van 
informatie over de in a) en b) vermelde 
omstandigheden. 

Or. de

Amendement 79
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan 
minder dan 25% van de prijs van de 
aanvankelijke opdracht bedraagt, mits de 
wijziging de algemene aard van de 
opdracht niet wijzigt.
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Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Overigens wordt de wijziging niet als 
wezenlijk in de zin van lid 1 beschouwd 
indien het voorwerp van de opdracht 
gedurende de looptijd van het contract 
evolueert als gevolg van:
- een belangrijke innovatie of technische 
ontwikkeling,
- technische moeilijkheden bij gebruik of 
onderhoud die de tussenkomst van de 
ondernemer of de dienstenaanbieder die 
de aanvankelijke opdracht uitvoert, 
noodzakelijk maken,
- of de noodzaak van aanvullende werken, 
diensten of goederen die niet voorzien 
waren en om technische of economische 
redenen niet van de hoofdopdracht 
kunnen worden gescheiden zonder dat de 
aanbestedende dienst hierdoor 
aanzienlijke hinder ondervindt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr

Amendement 80
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

25% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt. 
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. cs

Motivering

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Amendement 81
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 86 bis
Groene overheidsopdrachten

1. Om het gebruik van de meest 
energiezuinige kantoorapparatuur te 
bevorderen, passen de diensten bij de 
aankoop van kantoorapparatuur 
voorschriften inzake energie-efficiëntie 
toe die minstens even streng zijn als de in 
verordening (EG) nr. 106/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2008 vastgelegde Energy Star-
specificaties, onverminderd de 
communautaire en nationale wetgeving.
2. Aanbestedende diensten die contracten 
voor overheidsopdrachten afsluiten 
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waarop deze richtlijn betrekking heeft, 
mogen alleen producten aankopen die in 
de hoogste prestatieniveaus gerangschikt 
zijn, overeenkomstig de specifieke 
uitvoeringsmaatregelen van de richtlijn 
inzake energie-etikettering 
(richtlijn 2010/30/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010).
3. Indien aanbestedende diensten 
producten uit een lager prestatieniveau 
kiezen dan bepaald is in de leden 1 en 2, 
moeten zij elke keuze apart 
rechtvaardigen met betrekking tot de 
totale levenscycluskosten van het contract.
4. Wanneer aanbestedende diensten 
producten, systemen, diensten en 
gebouwen aankopen, zien de lidstaten 
erop toe dat zij producten, systemen, 
diensten en gebouwen met goede 
prestaties op het vlak van energie-
efficiëntie aankopen, waarbij conform het 
bepaalde in artikel 77 wordt uitgegaan 
van een analyse van de volledige 
levenscyclus. Onverminderd artikel 5 van 
de richtlijn betreffende energie-efficiëntie 
moet bij de aankoop of huur van een 
verzameling of groep van producten, 
systemen, diensten of gebouwen de totale 
energie-efficiëntie prevaleren boven de 
energie-efficiëntie van een afzonderlijke 
aankoop, waarbij rekening wordt 
gehouden met de technische geschiktheid 
en het beoogde gebruik.

Or. en

Amendement 82
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen
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Or. de

Amendment 83
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 84
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 bis
De Commissie dient voor eind 2013 een 
verslag in over het verschillende gebruik 
van gunningen waarvan de waarde onder 
de in artikel 12 vastgestelde drempel ligt, 
in het bijzonder voor wat tot dusver niet-
prioritaire diensten betreft.

Or. de

Amendement 85
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 103 – 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 12 vastgestelde drempelwaarden en 
brengt daarover uiterlijk op 30 juni 2017
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad.

De Commissie evalueert de economische 
gevolgen voor de interne markt die 
voortvloeien uit de toepassing van de in 
artikel 12 vastgestelde drempelwaarden en 
brengt daarover uiterlijk op 30 juni 2015
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. de

Amendement 86
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 8 – paragraaf 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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


