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Amendement 26
Kent Johansson

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 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.
Hiertoe is een grote mate van flexibiliteit 
van de lidstaten nodig om effectieve en 
passende oplossingen te bevorderen.

Or. en

Amendement 27
Pilar del Castillo Vera

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 

(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 
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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.

vrijheid van vestiging en het vrij verlenen 
van diensten, alsmede de daarvan afgeleide 
beginselen, zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid, openbaarheid 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, waarbij steeds een 
doeltreffende besteding van 
overheidsmiddelen moet worden 
gewaarborgd.

Or. es

Amendement 28
Alejo Vidal-Quadras

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, transparantie en publiciteit. 
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.

Or. en
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Amendement 29
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie een belangrijke rol 
en zijn een van de marktinstrumenten die 
kunnen worden ingezet om een slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bereiken 
en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het 
oog daarop moeten de bestaande 
aanbestedingsregels die zijn vastgesteld 
krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 houdende coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, worden herzien en 
gemoderniseerd ten einde aanbesteders in 
staat te stellen overheidsopdrachten 
optimaal te gebruiken ten gunste van 
duurzame ontwikkeling en belangrijke 
gemeenschappelijke maatschappelijke 
doelen om zo de efficiëntie van de 
overheidsuitbestedingen te verhogen en 
tevens te zorgen voor het beste resultaten 
wat de kosten-/batenverhouding betreft, in 
het bijzonder door de deelneming van 
kleine en middelgrote ondernemingen aan
overheidsopdrachten te bevorderen. Er is 
ook behoefte aan een vereenvoudiging van 
de EU-voorschriften voor 
overheidsopdrachten, in het bijzonder ten 
aanzien van de methode die gebruikt 
wordt om de duurzaamheidsdoelstellingen 
te bereiken die zouden moeten worden 
opgenomen in het beleid inzake 
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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 30
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie1 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 
postdiensten2 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 diensten3, worden herzien en 
gemoderniseerd om aanbesteders in staat 
te stellen overheidsopdrachten beter te 
gebruiken ter ondersteuning van doelen 
op het gebied van duurzame ontwikkeling 
en andere gemeenschappelijke 
maatschappelijke doelen voor de lange 
termijn, waardoor de efficiëntie van de 
overheidsuitbestedingen wordt verhoogd
door de beste prijs-kwaliteitverhouding te 
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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

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 richtlijnen, in het 
bijzonder met betrekking tot hoe 
duurzaamheidsdoelen 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 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

Or. en

Motivering

The role of public procurement as a tool for achieving the EU's 2020 sustainable development 
objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public procurement in support of 
common societal goals, including sustainable development, should be understood as 
contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the Directive specifically 
with regard to how sustainability objectives can be incorporated into public procurement, hence 
encourage and enable contracting authorities to incorporate more sustainability objectives into 
their public procurement policies.

Amendement 31
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
overheidsmiddelen te zorgen. 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 

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
overheidsmiddelen te zorgen. 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 
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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.

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 duurzame ontwikkeling 
en andere gemeenschappelijke 
maatschappelijke doelen, en zo te zorgen 
voor een zo gunstig mogelijke uitkomst, 
wat de kosten-batenverhouding betreft. Er 
is ook behoefte aan een vereenvoudiging 
van de EU-voorschriften voor 
overheidsopdrachten, in het bijzonder ten 
aanzien van de methode die gebruikt 
wordt om de duurzaamheidsdoelstellingen 
te bereiken die zouden moeten worden 
opgenomen in het beleid inzake 
overheidsopdrachten en aan 
verduidelijking van de basisbegrippen en -
concepten om de rechtszekerheid te 
verhogen en om rekening te houden met 
een aantal aspecten van de desbetreffende 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie

Or. lt

Amendement 32
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie* een belangrijke rol 
en zijn een van de marktinstrumenten die 
kunnen worden ingezet om een slimme, 

(2) Overheidsopdrachten spelen in de 
Europa 2020-strategie1 een belangrijke rol 
en zijn een van de marktinstrumenten die 
kunnen worden ingezet om een slimme, 
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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.

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 
postdiensten2 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 diensten3, worden herzien en 
gemoderniseerd om de efficiëntie van de 
overheidsuitbestedingen te verhogen, 
namelijk door een vereenvoudiging van de 
procedures waardoor de kosten voor zowel 
overheden als ondernemingen worden 
teruggebracht en 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.

Or. en

Motivering

De belangrijkste barrière voor een succesvolle inschrijving zijn de hoge kosten ten gevolge van 
de huidige zware administratieve regels en daarom moet vereenvoudiging het voornaamste doel 
van deze herziening zijn, waardoor in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen in 
staat worden gesteld aan overheidsopdrachten mee te doen.

Amendement 33
Henri Weber
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Overeenkomstig artikelen 9, 10 en 11
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moeten eisen inzake 
milieubescherming en het concept van een 
sociaal duurzaam productieproces worden 
geïntegreerd in de omschrijving en 
uitvoering van het beleid en het optreden 
van de Unie, in het bijzonder met het oog 
op het bevorderen van duurzame 
ontwikkeling en het garanderen van de 
naleving van de voorschriften en normen 
op het vlak van veiligheid en gezondheid, 
sociaal en arbeidsrecht en de 
communautaire en nationale 
arbeidswetgeving over de volledige 
toeleveringsketen.

In deze richtlijn wordt aangegeven hoe de 
aanbestedende diensten aan de 
bescherming van het milieu en het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling 
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 tegelijk de beste prijs-
kwaliteitverhouding kunnen verkrijgen.

Or. fr

Amendement 34
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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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 vereisten van 
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
volksgezondheid en veiligheid en de 
naleving van 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 
kunnen bijdragen, met de verzekering dat 
zij voor hun opdrachten tegelijk de beste 
prijs-kwaliteitverhouding kunnen 
verkrijgen, en hoe zij de hun toegewezen 
beslissingsbevoegdheid kunnen 
aanwenden om technische specificaties en 
gunningcriteria vast te stellen ten gunste 
van sociaal duurzame 
overheidsopdrachten.

Or. lt

Amendement 35
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

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 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 
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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.

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, waardoor wordt 
verzekerd dat zij voor hun opdrachten de 
beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen 
verkrijgen.

Or. en

Amendement 36
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

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. Mits het verband met 
het voorwerp is gelegd 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.

Or. en
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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 en ook 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 37
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Onwettig gedrag van deelnemers aan 
een aanbestedingsprocedure, zoals 
pogingen om het besluitvormingsproces op 
ongepaste wijze te beïnvloeden of om 
overeenkomsten met andere gegadigden te 
sluiten met het oog op het beïnvloeden van 
het resultaat van de procedure, evenals elk 
gedrag dat indruist tegen de arbeids-, 
milieu- of volksgezondheidsnormen, kan 
leiden tot ernstige 
concurrentievervalsingen 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 38
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Onwettig gedrag van deelnemers aan (7) Onwettig gedrag van deelnemers aan 
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een aanbestedingsprocedure, zoals 
pogingen om het besluitvormingsproces op 
ongepaste wijze te beïnvloeden of om 
overeenkomsten met andere gegadigden te 
sluiten met het oog op het beïnvloeden van 
het resultaat van de procedure, kan leiden 
tot schendingen van de grondbeginselen 
van het recht van de Unie en ernstige
concurrentievervalsingen. Ondernemers 
moeten daarom verplicht worden op 
erewoord te verklaren dat zij geen 
onwettige handelingen zullen verrichten, 
en moeten worden uitgesloten indien deze 
verklaring vals blijkt te zijn.

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, alsmede 
schendingen van het arbeidsrecht, het 
milieurecht en het gezondheidsrecht, kan 
leiden tot ernstige concurrentievervalsing 
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. fr

Amendement 39
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

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 de 
dienstenrichtlijn correct en stipt omzetten 
en uitvoeren.

Or. lt

Amendement 40
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wat betreft de onder haar bevoegdheid 
vallende aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het 
kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) 
voortvloeiende overeenkomsten is met 
name de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten van de 
Wereldhandelsorganisatie, hierna de 
"overeenkomst" genoemd, goedgekeurd. 
De overeenkomst beoogt de invoering van 
een multilateraal kader van evenwichtige 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot overheidsopdrachten, die gelijke 
toegang tot de markten aan beide zijden 
biedt, alsmede gelijke 
mededingingsvoorwaarden voor 
ondernemers die in de EU zijn gevestigd 
en degenen die in derde landen zijn 
gevestigd, 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 41
Henri Weber

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 

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

name de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten van de 
Wereldhandelsorganisatie, hierna de 
"overeenkomst" genoemd, goedgekeurd.

In dit multilaterale kader van 
evenwichtige rechten en verplichtingen 
met betrekking tot overheidsopdrachten, 
dienen de lidstaten zich in te zetten om de 
gelijkheid tussen ondernemingen in de 
Unie en ondernemingen in derde landen 
op de interne markt te vergroten, met het 
oog op het bevorderen van de integratie 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) en het stimuleren van 
werkgelegenheid en innovatie in de EU.
Voor opdrachten die onder de 
overeenkomst vallen, alsmede onder 
andere toepasselijke internationale 
overeenkomsten waardoor de Unie 
gebonden is, voldoen de aanbestedende 
diensten aan de verplichtingen uit hoofde 
van deze overeenkomsten door deze 
richtlijn toe te passen op ondernemingen 
van de derde landen die ondertekenende 
partij bij de overeenkomsten zijn.

Or. fr

Amendement 42
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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



AM\904833NL.doc 17/135 PE491.205v01-00

NL

Or. lt

Amendement 43
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 44
Tiziano Motti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het is gepast om 
overheidsopdrachten voor postdiensten en 
andere diensten dan postdiensten uit te 
sluiten, omdat steeds weer gebleken is dat 
die sector aan zo'n grote 
concurrentiedruk onderhevig is dat de 
aanbestedingsdiscipline die door de 
aanbestedingsregels van de Unie tot stand 
is gebracht niet langer nodig is.

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. As for the telecommunications sector back in 
2004, the existence of a transition period for some Member States does not affect the conclusion 
that full competition in the postal sector is developing across the EU. In any case, by the entry 
into force of the new public procurement rules, the transition period would be over and full 
market opening achieved in all the EU postal markets.

Amendement 45
Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie. 
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Daarom moet een specifieke 
regeling worden ingevoerd voor 
opdrachten voor deze diensten, met een 
hogere drempel van 500000 euro. Tenzij 
concrete aanwijzingen van het tegendeel 
bestaan, zoals financiering van 
grensoverschrijdende projecten door de 
Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten 
over het algemeen weinig belangstelling 
hebben voor diensten aan personen met een 
waarde onder deze drempel. Opdrachten 
voor diensten aan personen die deze 
drempel overschrijden, moeten over heel 
de Unie transparant verlopen. Wegens het 

(11) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie. 
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Daarom moet een specifieke 
regeling worden ingevoerd voor 
opdrachten voor deze diensten, met een 
hogere drempel van 500000 euro. Tenzij 
concrete aanwijzingen van het tegendeel 
bestaan, zoals financiering van 
grensoverschrijdende projecten door de 
Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten 
over het algemeen weinig belangstelling 
hebben voor diensten aan personen met een
waarde onder deze drempel. Opdrachten 
voor diensten aan personen die deze 
drempel overschrijden, moeten over heel 
de Unie transparant verlopen. Wegens het 
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belang van de culturele context en het 
gevoelige karakter van deze diensten 
moeten de lidstaten een grote vrijheid 
krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie*. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

belang van de culturele context en het 
gevoelige karakter van deze diensten 
moeten de lidstaten een grote vrijheid 
krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie1. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet. In het 
algemeen moet met de behoeften en 
keuzes van individuele personen rekening 
worden gehouden wanneer er goederen 
en diensten voor gebruik door hen worden 
gekocht.

Or. en

Amendement 46
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie. 
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Daarom moet een specifieke 
regeling worden ingevoerd voor 
opdrachten voor deze diensten, met een 
hogere drempel van 500000 euro. Tenzij 
concrete aanwijzingen van het tegendeel 
bestaan, zoals financiering van 
grensoverschrijdende projecten door de 
Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten 
over het algemeen weinig belangstelling 
hebben voor diensten aan personen met een 
waarde onder deze drempel. Opdrachten 
voor diensten aan personen die deze 
drempel overschrijden, moeten over heel 
de Unie transparant verlopen. Wegens het 
belang van de culturele context en het 
gevoelige karakter van deze diensten 
moeten de lidstaten een grote vrijheid 
krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie*. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 

(11) Andere categorieën van diensten 
hebben vanwege hun aard nog steeds een 
beperkte grensoverschrijdende dimensie. 
Het gaan dan met name om diensten aan 
personen zoals sociale diensten, 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze 
diensten worden verstrekt binnen een 
bijzondere context die sterk varieert 
naargelang van de lidstaten, hetgeen te 
wijten is aan verschillende culturele 
tradities. Daarom moet een specifieke 
regeling worden ingevoerd voor 
opdrachten voor deze diensten, met een 
hogere drempel van 400000 euro. Tenzij 
concrete aanwijzingen van het tegendeel 
bestaan, zoals financiering van 
grensoverschrijdende projecten door de 
Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten 
over het algemeen weinig belangstelling 
hebben voor diensten aan personen met een 
waarde onder deze drempel. Opdrachten 
voor diensten aan personen die deze 
drempel overschrijden, moeten over heel 
de Unie transparant verlopen. Wegens het 
belang van de culturele context en het 
gevoelige karakter van deze diensten 
moeten de lidstaten een grote vrijheid 
krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. In de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met die noodzaak en 
wordt alleen de naleving van de 
basisbeginselen van transparantie en 
gelijke behandeling verplicht gesteld, en er 
wordt voor gezorgd dat aanbestedende 
diensten voor de keuze van 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals 
vastgesteld in het facultatieve Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten van 
het Comité voor sociale bescherming van 
de Europese Unie1. Lidstaten en/of 
aanbestedende diensten blijven vrij om 
deze diensten zelf te verrichten of om 
sociale diensten zo te organiseren dat er 
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geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

geen sprake is van gunning van 
overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door 
deze diensten alleen te financieren of door 
licenties of machtigingen te verlenen aan 
alle ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst 
vastgestelde voorwaarden, zonder 
beperkingen of quota, op voorwaarde dat 
dit systeem met voldoende publiciteit 
gepaard gaat en aan het 
transparantiebeginsel en het 
discriminatieverbod voldoet.

Or. en

Motivering

De aanbestedingsregels zijn zwaar en de uitvoering ervan is duur; daarom is vereenvoudiging 
van het allergrootste belang. Een belangrijke vereenvoudigingsmaatregel is om dezelfde drempel 
voor leverings- en dienstenopdrachten en sociale diensten in te voeren, maar wel de 
afzonderlijke procedurele regels te laten gelden. Dat betekent dat de drempel voor producten en 
diensten wordt verhoogd waardoor het gemakkelijker wordt opdrachten aan te bieden die echte 
kansen voor bedrijven buiten de landsgrenzen betekenen. Tegelijkertijd moet de drempel voor 
sociale diensten hieraan worden aangepast en enigszins worden verlaagd om de interne markt in 
het veld een impuls te geven.

Amendement 47
András Gyürk, Werner Langen

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 
stellen. Ten einde het 
wederkerigheidsbeginsel toe te passen en 
de toegang van ondernemers uit de EU tot 
de markt van overheidsopdrachten van 
derde landen die door restrictieve 
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aanbestedingsregels wordt beschermd te 
verbeteren, worden speciale regels 
ingevoerd ingevolge COM(2012)0124 –
2012/0060(COD).

Or. en

Amendement 48
Jens Rohde

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 percentage grensoverschrijdende 
inschrijvers hebben.

Schrappen

Or. en
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Amendement 49
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Er is behoefte aan meer flexibiliteit 
en aanbestedende diensten moeten in 
bepaalde en specifieke situaties, tenzij in 
de wetgeving van de lidstaten in kwestie 
anders is bepaald, een procedure voor de
concurrentiegerichte dialoog kunnen
gebruiken, zoals in deze richtlijn wordt 
voorzien. Het gebruik van deze procedure 
is in waarde van de opdrachten de 
afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. 
Deze procedure is nuttig gebleken in 
gevallen waarin de aanbestedende diensten 
niet in staat zijn te bepalen welke middelen 
aan hun behoeften kunnen voldoen of te 
beoordelen wat de markt te bieden heeft op 
het stuk van technische, financiële of 
juridische oplossingen. Dat kan met name 
het geval zijn bij innovatieve projecten, de 
uitvoering van omvangrijke geïntegreerde 
vervoersinfrastructuurprojecten, grote 
computernetwerken, of projecten met een 
complexe en gestructureerde financiering.
Deze procedure moet voorzien zijn van 
toereikende waarborgen om de beginselen 
van gelijke behandeling en transparantie 
te eerbiedigen. Hierdoor krijgen 
aanbestedende diensten meer speelruimte 
om werken, leveringen en diensten in te 
kopen die volledig op hun specifieke 
behoeften zijn afgestemd. 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 kennen.

Or. en
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Motivering

In het kader van een vereenvoudiging is het beter om de mededingingsprocedure van gunning 
door onderhandelingen samen te voegen met de concurrentiegerichte dialoog.

Amendement 50
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
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 

(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. De richtlijn moet helpen de 
aanbesteding van onderzoek en 
ontwikkeling en innovatieve goederen en 
diensten te bevorderen en moet de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken. 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 
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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.

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.

Or. en

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 51
Vicky Ford

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 

(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 
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economische, milieu- en maatschappelijke 
voordelen om nieuwe ideeën te doen 
rijpen, deze om te zetten in innovatieve 
producten en diensten en derhalve een 
duurzame economische groei te 
bevorderen. Deze richtlijn moet helpen 
innovatieve activiteiten in aanbestedingen 
te bevorderen en moet de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken. Daarom moet 
worden voorzien in een specifieke 
aanbestedingsprocedure waarmee 
aanbestedende diensten een 
innovatiepartnerschap op lange termijn 
kunnen aangaan voor de ontwikkeling en 
daaropvolgende aankoop van nieuwe 
innovatieve producten, diensten of werken, 
onder de voorwaarde dat deze geleverd 
kunnen worden tegen een overeengekomen 
kwaliteits- en kostenniveau. Het 
partnerschap dient zodanig te worden 
gestructureerd dat het de nodige "market-
pull" kan opleveren om de ontwikkeling 
van een innovatieve oplossing te 
bevorderen zonder de markt af te 
schermen.

economische, milieu- en maatschappelijke 
voordelen om nieuwe ideeën te doen 
rijpen, deze om te zetten in innovatieve 
producten en diensten en derhalve een 
duurzame economische groei te 
bevorderen. Deze richtlijn moet helpen 
innovatieve activiteiten in aanbestedingen 
te bevorderen en moet de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken, maar moet 
geen verplichte quota voor innovatieve 
overheidsopdrachten invoeren omdat 
hierdoor de mededinging en de keus van 
de aanbestedende diensten zouden worden 
beperkt. 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.

Or. en

Amendement 52
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen de 
bekendmaking van opdrachten in 
aanzienlijke mate vereenvoudigen en de 
efficiëntie en transparantie van 
aanbestedingsprocedures verbeteren. Dit 
zou de standaardvorm moeten worden voor 
mededeling en uitwisseling van informatie 

(19) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen de 
bekendmaking van opdrachten in 
aanzienlijke mate vereenvoudigen en de 
efficiëntie en transparantie van 
aanbestedingsprocedures verbeteren. Dit 
zou de standaardvorm moeten worden voor 
mededeling en uitwisseling van informatie 
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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.

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.
Er dient een redelijke termijn in acht te 
worden genomen voor de dematerialisatie, 
zodat de betrokkenen voldoende tijd 
hebben zich in een en ander te bekwamen.

Or. fr

Amendement 53
Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Raamovereenkomsten worden in 
Europa algemeen gebruikt en worden 
beschouwd als een efficiënte 
aanbestedingstechniek. Dit instrument 
moet daarom als dusdanig in grote mate 
behouden blijven. Een aantal concepten 
moeten echter worden verduidelijkt, in het 
bijzonder de voorwaarden voor het gebruik 
van een raamovereenkomst door 
aanbestedende diensten die zelf geen partij 
zijn bij de overeenkomst.

(21) Raamovereenkomsten worden in 
Europa algemeen gebruikt en worden 
beschouwd als een efficiënte 
aanbestedingstechniek. Dit instrument 
moet daarom als dusdanig in grote mate 
behouden blijven. Een aantal concepten 
moeten echter worden verduidelijkt, in het 
bijzonder de voorwaarden voor het gebruik 
van een raamovereenkomst door 
aanbestedende diensten die zelf geen partij 
zijn bij de overeenkomst. De objectieve 
voorwaarden om te bepalen welke 
beleidsinstanties die partij zijn bij de 
raamovereenkomst een gegeven taak 
moeten uitvoeren, zoals leveringen of 
diensten die bedoeld zijn voor gebruik 
door natuurlijke personen, kunnen in de 
context van een raamovereenkomst 
waarin alle voorwaarden zijn uiteengezet, 
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ook de behoeften of de keuzes van de 
betreffende natuurlijke personen 
bevatten.

Or. en

Amendement 54
Vicky Ford

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. 
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 

(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. 
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 
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specifieke regels worden vastgesteld. 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.

Or. en

Amendement 55
Jens Rohde

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 
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 

(27) De technische specificaties die door 
de aanbestedende diensten worden 
opgesteld, moeten ervoor zorgen dat 
overheidsopdrachten voor mededinging 
worden opengesteld. Daarom moet het 
mogelijk zijn inschrijvingen in te dienen 
waarin de diversiteit van technische 
oplossingen tot uiting komt, zodat er een 
voldoende hoog niveau van concurrentie 
ontstaat. Bijgevolg 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 56
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voor alle betrokken partijen.

Or. en

Motivering

Milieukenmerken kunnen in een overheidsopdracht worden opgenomen omdat zij rechtstreeks 
verband kunnen houden met de kwaliteit van het geleverde werk, dienst of goed. Sociale 
kenmerken houden niet rechtstreeks verband met de geleverde kwaliteit en sociale beleidsdoelen 
moeten daarom met sociaal beleid worden bereikt. De aanbesteding van overheidsopdrachten 
moet een efficiënt gebruik van het geld van de belastingbetaler verzekeren door te kiezen voor de 
economisch meest voordelige inschrijving.

Amendement 57
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Gezien de geringe deelname van 
het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan 
openbare aanbestedingen in het algemeen 
en de innovatie- en dienstensector in het 
bijzonder, moeten er op het gebied van 
wetgeving noodzakelijke maatregelen 
worden genomen. In het kader hiervan 
dienen er diverse acties te worden 
overwogen, zoals non-discriminatie, 
neutraliteit van maatregelen ten aanzien 
van de nationaliteit van ondernemingen, 
inachtneming van het concurrerende 
karakter van de offertes; invoering van 
preferentiële maatregelen ter 
ondersteuning van concurrerend mkb. 
Ook moeten er maatregelen op het gebied 
van toezicht en rapportage worden 
getroffen, opdat statistische gegevens per 
sector en bedrag van de aan het mkb 
gegunde overheidsopdrachten beter 
kunnen worden bijgehouden, en om 
ervoor te zorgen dat de aanbesteders meer 
oog hebben voor het mkb en voor de 
problemen die dergelijke bedrijven 
ondervinden bij het dingen naar 
overheidsopdrachten.
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Or. fr

Amendement 58
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Overheidsopdrachten behoren te 
worden verleend volgens het beginsel 
"eerst kleinschalig denken" en de 
lidstaten dienen de Europese code voor de 
beste praktijken voor de toegang van 
kmo's tot openbare aanbestedingen 
volledig te implementeren.

Or. da

Amendement 59
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 60
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30
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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) 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 worden 
uitgevoerd om wettelijk vastgestelde 
aanbestedingsprocedures te ontduiken.

Or. lv

Amendement 61
Kent Johansson

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 

(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; 
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beperken dat aan één inschrijver kan 
worden gegund.

zij kunnen ook het aantal percelen 
beperken dat aan één inschrijver kan 
worden gegund.

Or. en

Amendement 62
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

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, zal als zodanig niet voldoende zijn. 
De diensten van de Commissie hebben 
een werkdocument gepubliceerd, getiteld 
Europese code van best practices ter 
vergemakkelijking van de toegang van het 
mkb tot overheidsopdrachten 
(SEC(2008)2193), dat de lidstaten wil 
stimuleren om een nationale strategie, 
programma's en actieplannen te lanceren 
om de deelname van kmo's aan deze 
markten te verbeteren. In deze geest 
moeten de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten de regels die in de richtlijn 
zijn gesteld strikt toepassen en een 
consistent algemeen beleid ten uitvoer 
brengen dat bedoeld is om de toegang van 
kmo's tot de aanbestedingsmarkten te 
versterken.

Or. en

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 
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van het aanzienlijke potentieel van de aanbestedingsmarkten. Alle lidstaten, regio's en lokale 
autoriteiten moeten worden gestimuleerd om strategieën en beleidsmaatregelen te lanceren die 
de algehele deelname van kmo's aan deze markten verruimen, zowel op EU als nationaal niveau.

Amendement 63
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) Om te waarborgen dat publieke 
middelen efficiënt worden gebruikt en de 
aanbestedende diensten in staat te stellen 
de beste prijs-kwaliteitverhouding te 
verkrijgen dient de gunningsprocedure te 
leiden tot de aanbesteding van werken, 
leveringen en diensten van hoge kwaliteit 
die optimaal aansluiten bij de functionele 
en duurzaamheidsdoelen van de 
aanbestedende diensten. De 
gunningsprocedure moet ook waarborgen 
dat inschrijvingen in een situatie van 
daadwerkelijke mededinging worden 
beoordeeld, waarbij opdrachten worden 
toegekend op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Bijgevolg moeten de 
aanbestedende diensten gunningscriteria 
kunnen toepassen die zijn geformuleerd 
om de zorgen van de aanbestedende 
diensten wat duurzaamheid betreft vast te 
stellen, met inbegrip van bijvoorbeeld 
factoren die verbonden zijn met het 
productieproces en andere kenmerken van 
de levenscyclus. Ook moet worden 
opgemerkt dat het de aanbestedende 
diensten eveneens vrij staat passende 
normen ten aanzien van duurzame 
ontwikkeling en andere kwaliteitsnormen 
vast te stellen door gebruik te maken van 
technische specificaties of voorwaarden 
voor de uitvoering van de opdracht.

Or. en
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Amendement 64
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Wanneer aanbestedende diensten (38) Aanbestedende diensten moeten 
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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.

bepalen op basis van welke 
gunningscriteria zij inschrijvingen zullen 
beoordelen om uit te maken welke 
inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding biedt. Om uit te 
maken welke inschrijving de beste 
prijs-kwaliteitverhouding biedt, gebruiken 
aanbestedende diensten objectieve criteria 
die verband houden met het voorwerp van 
de opdracht. De gekozen gunningscriteria 
mogen de aanbestedende dienst echter 
geen onbeperkte vrijheid verlenen. De 
gunningsprocedure moet juist 
daadwerkelijke mededinging waarborgen 
doordat er strikt de hand wordt gehouden 
aan de beginselen van transparantie, 
niet-discriminatie en gelijke behandeling. 
Deze beginselen vereisen onder andere 
dat de door de inschrijvers verstrekte 
informatie daadwerkelijk en transparant
wordt gecontroleerd.

Or. en

Motivering

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for money, 
in accordance with contracting authorities' procurement objectives. It is important to note, 
however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of the 
contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are constrained in 
two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject matter of the 
contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must be assessed in 
strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and equal protection, 
including the effective and transparent verification of tenderers' compliance with technical 
specifications, selection criteria, and award criteria.

Amendement 66
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39
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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 
levenscycluskostenberekening te 
bevorderen als een verdere aanzet voor de 
aanwending van aanbestedingen met het 
oog op een duurzame groei.

(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 
wegvoertuigen1) 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 
kantoorapparatuur2). Bovendien wordt er 
in het definiëren van gemeenschappelijke 
methodologieën voor de berekening van 
levenscycluskosten nog steeds aanzienlijke 
vooruitgang geboekt en worden er nog 
steeds sectorspecifieke toepassingen voor 
de berekening van levenscycluskosten 
ontwikkeld, getest en verfijnd. Het is 
derhalve aangewezen om sectorspecifieke 
wetgeving te blijven gebruiken om 
dwingende doelstellingen en streefdoelen
vast te stellen met betrekking tot energie-
efficiëntie, klimaatverandering en andere 
overheidsopdrachten op het gebied van 
milieu, maatschappij en innovatie in de 
context van de in de desbetreffende sector 
heersende beleidskeuzen en 
omstandigheden om de aanwending van 
aanbestedingen met het oog op een 
duurzame groei te bevorderen. Tot deze 
inspanningen moeten voor de sector 
geschikte toepassingen van deugdelijke 
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methoden voor de berekening van de 
levenscycluskosten behoren. 
Overeenkomstig andere bepalingen van 
deze richtlijn kunnen onder de verplichte 
criteria voor overheidsopdrachten die 
door sectorspecifieke wetgeving zijn 
aangenomen ook technische specificaties 
en gunningscriteria vallen die 
duurzaamheidsoverwegingen 
incorporeren die te maken hebben met 
algemene sociale en milieuvoordelen of 
-nadelen, zelfs wanneer de waarde ervan 
niet in geld is of kan worden uitgedrukt, 
mits zij verband houden met het voorwerp 
van de opdracht en de beginselen 
transparantie, niet-discriminatie en 
gelijke bescherming strikt worden 
nageleefd.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn bevat geen verplichte aanbestedingseisen waarin wordt uiteengezet wat 
aanbestedende diensten moeten kopen met betrekking tot bepaalde voorwerpen van 
aanbestedingen. Gezien de zeer uiteenlopende omstandigheden en kansen die in de verschillende 
sectoren bestaan, zou het ongepast en moeilijk zijn om dat specifiek in deze richtlijn op te nemen.

Amendement 67
Kent Johansson

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 

(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 
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het nastreven van bepaalde doelen in de 
sector van de wegvoertuigen (Richtlijn 
2009/33/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 april 2009 inzake de 
bevordering van schone en energiezuinige 
wegvoertuigen*) en kantoorapparatuur 
(Verordening (EG) nr. 106/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
januari 2008 betreffende een 
communautair energie-efficiëntie-
etiketteringsprogramma voor 
kantoorapparatuur*). Bovendien is in het 
definiëren van gemeenschappelijke 
methodologieën voor de berekening van 
levenscycluskosten aanzienlijke 
vooruitgang geboekt. Het is derhalve 
aangewezen op deze weg voort te gaan en 
het vaststellen van dwingende
doelstellingen en streefdoelen aan 
sectorspecifieke wetgeving over te laten 
volgens de in de desbetreffende sector 
heersende beleidskeuzen en 
omstandigheden, en de ontwikkeling en het 
gebruik van Europese methoden van 
levenscycluskostenberekening te 
bevorderen als een verdere aanzet voor de 
aanwending van aanbestedingen met het 
oog op een duurzame groei.

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 
wegvoertuigen1) 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 
kantoorapparatuur2). 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. Verder wordt 
de mogelijkheid toegejuicht dat er 
rekening wordt gehouden met 
milieuoverwegingen die uitstijgen boven 
een minimum- of volledig 
geharmoniseerde EU-wetgeving en 
dergelijke. Eisen, gunningscriteria, 
contractclausules enzovoort moeten in 
alle gevallen overeenstemmen met de 
grondbeginselen van het recht van de EU.

Or. en

Amendement 68
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Met het oog op de doelstellingen van (39) Met het oog op de doelstellingen van 
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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 
levenscycluskostenberekening te 
bevorderen als een verdere aanzet voor de 
aanwending van aanbestedingen met het 
oog op een duurzame groei.

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. 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 
wegvoertuigen1) 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 
kantoorapparatuur2). 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 69
Vicky Ford, András Gyürk
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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 
levenscycluskostenberekening te 
bevorderen als een verdere aanzet voor de 
aanwending van aanbestedingen met het 
oog op een duurzame groei.

(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. 
Aanbestedingen zijn vooral van essentieel 
belang als 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 wegvoertuigen1) 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 
kantoorapparatuur2). 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.
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Or. en

Amendement 70
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(40) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld 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 
categorieën van leveringen of diensten; 
wanneer een dergelijke methodologie 
ontwikkeld is, moet zij verplicht worden 
gesteld.

Or. en
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Amendement 71
Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(40) Deze sectorspecifieke maatregelen 
moeten worden aangevuld door een 
aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen 
waardoor aanbestedende diensten 
bevoegdheid wordt verleend om in hun 
aankoopstrategieën de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie na te streven. 
Derhalve dient te worden verduidelijkt dat 
aanbestedende diensten de economisch 
meest voordelige inschrijving 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 afhankelijk van relevantie en 
evenredigheid.

Or. en

Amendement 72
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)
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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 technische geschiktheid en 
bedoeld gebruik.

Or. en

Amendement 73
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningscriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningscriterium 
van de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op 
het bevorderen van de sociale integratie 
van achtergestelde personen of personen 

(41) Gezien de voortgezette ontwikkeling 
van methoden om de levenscycluskosten 
te berekenen, is er steeds minder behoefte 
aan technische specificaties en 
gunningscriteria die 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, en 
zij moeten daarom beperkt blijven tot 
terreinen waarop men de 
levenscycluskosten nog steeds niet kan 
berekenen. De technische eisen houden in 
alle gevallen rechtstreeks verband met het 
voorwerp van de opdracht. Om 
maatschappelijke overwegingen in 
overheidsopdrachten beter in aanmerking 
te nemen, kunnen aanbesteders eveneens 
de mogelijkheid aangrijpen om in het 
gunningscriterium van de economisch 
meest voordelige inschrijving te letten op 
kenmerken die verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
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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.

kenmerken kunnen alleen slaan op de 
sociale integratie van of 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 diensten1 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.

Or. en

Motivering

Sociale kenmerken houden niet rechtstreeks verband met de geleverde kwaliteit en doelen op het 
gebied van sociaal beleid moeten daarom door middel van sociaal beleid worden bereikt. Er kan 
een uitzondering worden gemaakt voor de toegang van mensen met een handicap, maar voor de 
bescherming van werknemers in de gezondheidszorg en dergelijke hoeven zij niet expliciet te 
worden gemaakt omdat een ondernemer die zich niet aan de nationale sociale wetgeving en de 
sociale wetgeving van de EU houdt van deelname aan overheidsopdrachten wordt uitgesloten.

Amendement 74
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 de 
uitvoeringsvoorwaarden van een opdracht 
te letten op kenmerken die verband houden 
met de arbeidsomstandigheden van de 
rechtstreeks aan de betrokken 
productieprocessen of leveringen 
deelnemende personen. Deze kenmerken 
kunnen alleen slaan op het beschermen van 
de gezondheid van het bij de productie 
betrokken personeel of op het bevorderen 
van de sociale integratie van achtergestelde 
personen of personen van kwetsbare 
categorieën tussen de werknemers die de 
opdracht uitvoeren, inclusief de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap. Elke uitvoeringsvoorwaarde 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 
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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.

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.

Or. es

Amendement 75
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Voorts moeten aanbestedende 
diensten de mogelijkheid krijgen in 
technische specificaties en gunningscriteria 
te verwijzen naar een specifiek 
productieproces, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, of een specifiek proces 
voor elke andere fase in de levenscyclus 
van een product of dienst, op voorwaarde 
dat deze verband houden met het voorwerp 
van de opdracht. Om maatschappelijke 
overwegingen in overheidsopdrachten 
beter in aanmerking te nemen, kunnen 
aanbesteders eveneens de mogelijkheid 
aangrijpen om in het gunningscriterium 
van de economisch meest voordelige 
inschrijving te letten op kenmerken die 
verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 

(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 het 
gunningscriterium van de economisch 
meest voordelige inschrijving te letten op 
kenmerken die verband houden met de 
arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks 
aan de betrokken productieprocessen of 
leveringen deelnemende personen. Deze 
kenmerken kunnen alleen slaan op het 
beschermen van de gezondheid van het bij 
de productie betrokken personeel of op het 
bevorderen van de sociale integratie van 
achtergestelde personen of personen van 
kwetsbare categorieën tussen de 
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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.

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 diensten1 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.

Or. en

Amendement 76
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging die als oproep tot 

(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 
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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.

mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding.

Or. en

Motivering

Sociale kenmerken houden niet rechtstreeks verband met de geleverde kwaliteit en doelen op het 
gebied van sociaal beleid moeten daarom door middel van sociaal beleid worden bereikt.

Amendement 77
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Uitvoeringsvoorwaarden van een 
opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar 
indien zij niet direct of indirect 
discriminerend zijn, indien zij verband 
houden met het voorwerp van de opdracht 
en indien zij worden vermeld in de 
aankondiging die als oproep tot 
mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 

(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 
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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.

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.

Or. es

Amendement 78
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
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van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 
acht te nemen zelfs indien deze verdragen 
niet in het nationale recht zijn omgezet, en 
om een groter dan het bij de nationale 
wetgeving voorgeschreven aantal 
achtergestelde personen aan te werven.

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.

Or. en

Amendement 79
Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 80
Kent Johansson
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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, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(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 
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.

Or. en

Amendement 81
Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Met "het maatschappelijk 
middenveld" wordt het verenigingsleven 
bedoeld dat opereert in de ruimte tussen 
de staat en de markt, met inbegrip van 
individuele participatie en de activiteiten 
van non-gouvernementele organisaties, 
vrijwilligersorganisaties en organisaties 
van de Unie;

Or. en

Amendement 82
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "gegadigden" zijn ondernemers die 
hebben verzocht om een uitnodiging of zijn 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
niet-openbare procedure, een 
mededingingsprocedure van gunning 
door onderhandelingen of een procedure 
van gunning door onderhandelingen zonder 
vooraankondiging, een 
concurrentiegerichte dialoog of een 
innovatiepartnerschap;

(14) "gegadigden" zijn ondernemers die 
hebben verzocht om een uitnodiging of zijn 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder 
vooraankondiging, een 
concurrentiegerichte dialoog of een 
innovatiepartnerschap;

Or. en

Motivering

Het gevolg van het schrappen van de niet-openbare procedure en de samenvoeging van de 
mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen en de concurrentiegerichte 
dialoog.

Amendement 83
Henri Weber

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;

Or. fr

Amendement 84
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 22
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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, 
gebruik en onderhoud, in het bestaan van 
een product, werk of aanbieding van een 
dienst, gaande van de verkrijging van de 
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming en de afhandeling.

Or. en

Motivering

Vervoer opnemen zou lastig zijn en een berekening van de levenscycluskosten zou hierdoor erg 
bewerkelijk worden waardoor zij mogelijk niet efficiënt kunnen worden gebruikt.

Amendement 85
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punten 22 bis (nieuw) en 22 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 86
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 200 000 euro voor overheidsopdrachten 
voor leveringen en voor diensten gegund 
door lagere aanbestedende diensten en voor 
door deze diensten georganiseerde 
prijsvragen.

(c) 400 000 euro voor overheidsopdrachten 
voor leveringen en voor diensten gegund 
door lagere aanbestedende diensten en voor 
door deze diensten georganiseerde 
prijsvragen.

Or. en

Motivering

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification is 
paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for supply 
and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and services, 
contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that provide a 
genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly decreasing the 
threshold for social services could spur the single market in the field while maintaining a 
separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater flexibility in respect of 
Member States' varying traditions and systems.

Amendement 87
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 –  letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 200 000 EUR voor overheidscontracten 
voor producten en diensten die worden 
ingekocht door autoriteiten op een lager 
niveau en projectaanbestedingen die door 
deze autoriteiten worden georganiseerd.

c) 400 000 EUR voor overheidscontracten 
voor producten en diensten die worden 
ingekocht door autoriteiten op een lager 
niveau en projectaanbestedingen die door 
deze autoriteiten worden georganiseerd.

Or. da
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Amendement 88
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) 500 000 euro voor overheidsopdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten 
in de zin van bijlage XVI.

(d) 400 000 euro voor overheidsopdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten 
in de zin van bijlage XVI.

Or. en

Motivering

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification is 
paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for supply 
and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and services, 
contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that provide a 
genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly decreasing the 
threshold for social services could spur the single market in the field while maintaining a 
separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater flexibility in respect of 
Member States' varying traditions and systems.

Amendement 89
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren voor 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, niet-discriminatie en 
transparantie waarborgt.

Or. en

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 
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 
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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 toestaan.

Amendement 90
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale aanbestedende diensten zijn 
verplicht om bij de gunning van 
opdrachten die op grond van de waarde 
ervan niet onder deze verordening vallen, 
de beginselen van gelijke behandeling, 
non-discriminatie en transparantie in 
acht te nemen.

Or. de

Amendement 91
Zigmantas Balčytis

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 
ontsluiting 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 toegang hebben tot de 
Europese markt van overheidsopdrachten.
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Or. lt

Amendement 92
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

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 
postdiensten en andere diensten dan 
postdiensten te laten leveren.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
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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 houdt met en volledig wordt 
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).

Or. en

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 
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voornamelijk bedoeld zijn om de aanbestedende diensten bepaalde activiteiten in de postsector 
te laten uitoefenen.

Amendement 94
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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 mededinging en 
schade aan het mkb, vooral op lokaal niveau.

Amendement 95
Eija-Riitta Korhola

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;

Or. en

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 mededinging en 
schade aan het mkb, vooral op lokaal niveau.
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Amendement 96
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de deelnemende aanbestedende 
diensten voeren op de open markt geen 
activiteiten uit die relevant zijn in het kader 
van de overeenkomst;

Or. en

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 mededinging en 
schade aan het mkb, vooral op lokaal niveau.

Amendement 97
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de opdracht afvalverbranding 
betreft, bedraagt het percentage onder de 
punten 1b), 3b) en 4c) van dit artikel 50%.

Or. en

Motivering

Er zijn duidelijke zorgen dat de nieuwe formulering een schadelijk effect zou kunnen hebben op 
de afvalverbranding, die normaliter als een milieuvriendelijke manier van afvalverwerking 
wordt beschouwd. Aangezien de lokale autoriteiten in sommige lidstaten wettelijk verplicht zijn 
om gemeentelijk afval te verwerken, hebben zij aanzienlijke bedragen in een 
verbrandingsinstallatie geïnvesteerd; investeringen die commercieel gezien niet levensvatbaar 
zijn. Met een drempel van 90% zouden zij de afvalverbranding moeten aanbesteden, ook al zijn 
er geen echte commerciële alternatieven vanwege de geringe particuliere capaciteit.

Amendement 98
Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 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, vrije 
mededinging en openbaarheid. Bovendien
handelen zij op transparante en evenredige 
wijze, waarbij zij steeds zorg dragen voor 
een doeltreffende besteding van 
overheidsmiddelen.

Or. es

Amendement 99
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 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 op gelijke basis en zonder te 
discrimineren en handelen op transparante 
en evenredige wijze, waardoor het meest 
efficiënte gebruik van publieke middelen 
wordt verzekerd.

Or. en

Amendement 100
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor overheidsopdrachten voor diensten 
en werken alsmede voor 
overheidsopdrachten voor leveringen die 
bijkomende diensten of plaatsings- en 
installatiewerkzaamheden inhouden, kan 
van rechtspersonen echter worden geëist 
dat zij in de inschrijving of in de aanvraag 

Schrappen
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tot deelneming de namen en de 
desbetreffende beroepskwalificaties 
vermelden van de personen die met de 
uitvoering van de opdracht worden belast.

Or. en

Motivering

Wil een ondernemer een offerte voor een bepaalde opdracht indienen, dan moet hij in eigen land 
reeds officieel geregistreerd staan en daarom moet worden aangenomen en zou wederzijds 
erkend moeten worden dat hij zich aan de betreffende specifieke beroepseisen houdt. De namen 
van de mensen eisen die met de uitvoering van de opdracht worden belast is een onevenredige, 
onnodige en bureaucratische eis die bovendien indruist tegen het managementprerogatief van 
het bedrijf.

Amendement 101
Alejo Vidal-Quadras

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 onneembare hindernis voor 
kmo's en micro-ondernemingen betekent.

Or. en

Amendement 102
Alejo Vidal-Quadras

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 
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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.

Or. en

Amendement 103
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Een dienstenvouchersysteem

1. Bij het regelen van overheidsdiensten 
kunnen aanbestedende diensten een 
dienstenvouchersysteem gebruiken om de 
klant de vrijheid te geven een 
dienstenleverancier te kiezen. De 
aanbestedende dienst bepaalt de waarde 
van de dienstenvoucher alsmede de 
diensten waarvoor hij kan worden 
gebruikt en welke klanten hem kunnen 
gebruiken.
2. De aanbestedende dienst kan de eisen 
stellen waaraan de dienstenleverancier 
moet voldoen om aan het 
dienstenvouchersysteem deel te mogen 
nemen. Deze eisen mogen niet 
discrimineren en moeten evenredig zijn 
voor het voorwerp van de dienst. Alle 
dienstenleveranciers die aan de eisen 
voldoen moeten in het systeem worden 
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opgenomen. De lijst met 
dienstenleveranciers moet openbaar 
worden gemaakt.
3. De aanbestedende dienst kan de 
dienstenleveranciers die in het 
dienstenvouchersysteem worden 
opgenomen ook kiezen via een procedure 
die in deze richtlijn wordt gegeven.
4. De klant kan een dienstenleverancier in 
het dienstenvouchersysteem uitkiezen of 
ervoor kiezen om het systeem niet te 
gebruiken.

Or. en

Motivering

In de huidige economische situatie is er behoefte aan nieuwe, effectieve instrumenten om 
overheidsdiensten te regelen. Een dienstenvouchersysteem is een aanvullende manier om dat te 
doen. Het is goed voor kmo's omdat deelname eraan zeer eenvoudig is. Het geeft de burger 
keuzevrijheid, omdat hij de leverancier van de dienst mag kiezen. Het is duidelijk dat een 
dienstenvouchersysteem ook goed voor overheidsinstanties is, omdat het veel gemakkelijker is 
om een dienstenvouchersysteem op te zetten dan om een openbare aanbesteding te organiseren.

Amendement 104
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 105
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

diensten een procedure van gunning in de 
vorm van een concurrentiegerichte dialoog 
kunnen toepassen in de volgende gevallen:

Or. en

Motivering

Ter vereenvoudiging een samenvoeging van de procedure van gunning door onderhandelingen 
en de concurrentiegerichte dialoog.

Amendement 106
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het niet haalbaar blijkt de in lid 
1, tweede alinea, vastgestelde termijnen 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.

3. Wanneer het niet haalbaar blijkt de in lid 
1, tweede alinea, vastgestelde termijnen 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, wanneer 
deze spoedsituatie niet door de 
aanbestedende diensten zelf is 
veroorzaakt.

Or. de

Amendement 107
Werner Langen

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

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

dagen verkorten wanneer hij ermee instemt 
dat inschrijvingen overeenkomstig artikel 
19, leden 3, 4 en 5, met elektronische 
middelen worden ingediend.

Or. de

Amendement 108
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen.

Or. en

Motivering

Het artikel ter vereenvoudiging schrappen omdat het een onnodige procedure betreft: als een 
aanbestedende dienst een openbare procedure heeft gevoerd maar geen inschrijvingen of geen 
gekwalificeerde inschrijvingen ontvangen heeft, mag de aanbestedende dienst de procedure van 
gunning door onderhandelingen zonder vooraankondiging gebruiken. Met de niet-openbare 
procedure wordt de verzameling regels ingewikkelder, minder transparant en wordt de 
mededinging onnodig beperkt.

Amendement 109
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen.

Or. en

Motivering

Ter vereenvoudiging moeten de procedures in de artikelen 27 en 28 worden samengevoegd tot 
één procedure.

Amendement 110
Alejo Vidal-Quadras
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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.

Or. en

Amendement 111
Jens Rohde

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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 112
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In de loop van de onderhandelingen 
mag geen verandering worden 
aangebracht in de volgende elementen: 
(a) de beschrijving van de opdracht;
(b) de delen van de technische 
specificaties die de minimumeisen 



PE491.205v01-00 70/135 AM\904833NL.doc

NL

vormen;
(c) de gunningscriteria.

Or. en

Motivering

Uit artikel 27 overgenomen na samenvoeging van de twee procedures.

Amendement 113
Vicky Ford

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 
aankondiging van de opdracht of het 
beschrijvende document aan of zij van 
deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 114
Vicky Ford

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 

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 inschrijving bevat
alle vereiste en noodzakelijke elementen 
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noodzakelijke elementen voor de 
uitvoering van het project.

voor de uitvoering van het project.

Or. en

Motivering

Uit consistentieoverwegingen met het artikel over vertrouwelijkheid: waarschijnlijk bieden niet 
alle inschrijvers dezelfde oplossing. Vooral belangrijk bij innovatieve oplossingen.

Amendement 115
Vicky Ford

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.
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.

Or. en

Amendement 116
Vicky Ford, András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De aanbestedende diensten mogen 
de markt niet belemmeren door vooraf te 
bepalen welke innovatieve oplossing zij 
zoeken, maar zij moeten juist openstaan 
voor een scala aan verschillende 
oplossingen voor een gegeven probleem 
om zo een prikkel tot de meest innovatieve 
ideeën te geven.

Or. en

Amendement 117
Vicky Ford

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 de 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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Or. en

Amendement 118
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdracht wordt gegund volgens de 
regels voor de mededingingsprocedure 
van gunning door onderhandelingen als 
bedoeld in artikel 27.

De opdracht wordt gegund volgens de 
regels voor een concurrentiegerichte
dialoog als bedoeld in artikel 28.

Or. en

Motivering

Na samenvoeging van de artikelen 27 en 28.

Amendement 119
András Gyürk

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).

Or. en

Amendement 120
Jens Rohde
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wanneer de werken, leveringen of 
diensten alleen door een bepaalde 
ondernemer kunnen worden verricht om 
een van de volgende redenen:
(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;
(ii) de bescherming van octrooien, 
auteursrechten of andere intellectuele-
eigendomsrechten;
(iii) de bescherming van andere 
exclusieve rechten.

Deze uitzondering geldt alleen wanneer er 
geen redelijk alternatief of substituut 
bestaat en het ontbreken van mededinging 
niet het resultaat is van een kunstmatige 
vernauwing van de parameters van de 
aanbesteding;

Schrappen

Or. en

Motivering

De openbare procedure dient de standaardprocedure te zijn. Indien slechts één ondernemer 
beschikbaar is om de vereiste werken, goederen of diensten te leveren, dan nog kan de 
aanbestedende dienst deze procedure toepassen in overeenstemming met artikel 30, lid 2, onder 
a). Die bepaling zou anderzijds een gunstige gelegenheid kunnen bieden om de openbare 
procedure te ontduiken.

Amendement 121
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor aanvullende leveringen door de 
oorspronkelijke leverancier die bestemd 
zijn hetzij voor de gedeeltelijke 
vernieuwing van veelvuldig gebruikte 
leveringen of installaties, hetzij voor de 

(b) voor aanvullende leveringen door de 
oorspronkelijke leverancier die bestemd 
zijn hetzij voor de gedeeltelijke 
vernieuwing van veelvuldig gebruikte 
leveringen of installaties, hetzij voor de 
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uitbreiding van bestaande leveringen of 
installaties, indien verandering van 
leverancier de aanbestedende dienst ertoe 
zou verplichten apparatuur aan te schaffen 
met andere technische eigenschappen, 
zodat incompatibiliteit ontstaat of zich 
onevenredige technische moeilijkheden bij 
het gebruik en het onderhoud voordoen; de 
looptijd van deze opdrachten en 
nabestellingen mag in de regel drie jaar 
niet overschrijden;

uitbreiding van bestaande leveringen of 
installaties, indien verandering van 
leverancier de aanbestedende dienst ertoe 
zou verplichten apparatuur aan te schaffen 
met andere technische eigenschappen, 
zodat incompatibiliteit ontstaat of zich 
onevenredige technische moeilijkheden bij 
het gebruik en het onderhoud voordoen; de 
looptijd van deze opdrachten en 
nabestellingen mag de drie jaar vanaf de 
oorspronkelijke opdracht niet 
overschrijden;

Or. en

Motivering

"In de regel " is een te vage formulering en als er flexibiliteit moet zijn om van die drie jaar af te 
wijken, dan moeten de criteria voor wanneer dat zou kunnen gebeuren op zijn minst concreter 
worden omschreven.

Amendement 122
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de gunning van opdrachten in een 
dynamisch aankoopsysteem volgen 
aanbestedende diensten de regels van de 
niet-openbare procedure. Alle gegadigden 
die aan de selectiecriteria voldoen, worden 
tot het systeem toegelaten; het aantal tot 
het systeem toe te laten gegadigden wordt 
niet beperkt overeenkomstig artikel 64. 
Voor alle communicatie in het kader van 
een dynamisch aankoopsysteem wordt 
alleen gebruik gemaakt van elektronische 
middelen overeenkomstig artikel 19, 
leden 2 tot en met 6.

2. Voor de gunning van opdrachten in een 
dynamisch aankoopsysteem volgen 
aanbestedende diensten de regels van de 
openbare procedure. Alle gegadigden die 
aan de selectiecriteria voldoen, worden tot 
het systeem toegelaten; het aantal tot het 
systeem toe te laten gegadigden wordt niet 
beperkt overeenkomstig artikel 64. Voor 
alle communicatie in het kader van een 
dynamisch aankoopsysteem wordt alleen 
gebruik gemaakt van elektronische 
middelen overeenkomstig artikel 19, 
leden 2 tot en met 6.

Or. en

Motivering

Aangezien de niet-openbare procedure is geschrapt en om een open en eerlijke mededinging 
tussen ondernemers te verzekeren om toegang tot een dynamisch aankoopsysteem te verwerven, 
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moeten die ondernemers via de openbare procedure worden gekozen.

Amendement 123
Jens Rohde

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.

Or. en

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 minder 
personeel beschikbaar hebben voor deelname aan een aanbestedingsprocedure.

Amendement 124
Jens Rohde

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.

Or. en
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Amendement 125
Jens Rohde

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.

Or. en

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 bedoeld is te 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 wegwijzer voor en 
toelichting op de behoeften van de aanbestedende dienst. Verder zijn enkele amendementen erop 
gericht om het voorstel van de Commissie dat technische eisen niet zo mogen worden aangewend 
dat zij de mededinging beperken nader toe te lichten.

Amendement 126
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 127
Jens Rohde
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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.

Or. en

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 bedoeld is te 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 wegwijzer voor en 
toelichting op de behoeften van de aanbestedende dienst. Verder zijn enkele amendementen erop 
gericht om het voorstel van de Commissie dat technische eisen niet zo mogen worden aangewend 
dat zij de mededinging beperken nader toe te lichten.

Amendement 128
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1bis (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

Amendement 129
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – letter a (nieuw)
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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 130
Zigmantas Balčytis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kenmerken van de levenscyclus;

Or. lt

Amendement 131
Zigmantas Balčytis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) sociaal duurzaam productieproces;

Or. lt

Amendement 132
Zigmantas Balčytis

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;
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Or. lt

Amendement 133
Zigmantas Balčytis

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 kwaliteitsborging, 
terminologie, symbolen, tests en 
beoordelingsmethodes, verpakking, 
merking en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen;

Or. lt

Amendement 134
Zigmantas Balčytis

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 constructiemethodes of –technieken en 
alle andere technische voorwaarden die 
de aanbestedende dienst mag 
voorschrijven krachtens algemene of 
specifieke regelgeving, ten aanzien van de 
voltooide werken en de materialen of 
onderdelen die daarvoor gebruikt worden;

Or. lt

Amendement 135
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd dwingende nationale 
technische voorschriften, voorzover deze 
verenigbaar zijn met het recht van de Unie, 
worden de technische specificaties 
aangegeven op een van de volgende 
wijzen:

3. Onverminderd dwingende nationale 
technische voorschriften, voorzover deze 
verenigbaar zijn met het recht van de Unie, 
worden de technische specificaties 
aangegeven op de volgende wijze:

Or. en

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 bedoeld is te 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 wegwijzer voor en 
toelichting op de behoeften van de aanbestedende dienst. Verder zijn enkele amendementen erop 
gericht om het voorstel van de Commissie dat technische eisen niet zo mogen worden aangewend 
dat zij de mededinging beperken nader toe te lichten.

Amendement 136
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door verwijzing naar de technische 
specificaties en, in volgorde van voorkeur, 
de nationale normen waarin Europese 
normen zijn omgezet, de Europese 
technische goedkeuringen, de 
gemeenschappelijke technische 
specificaties, internationale normen, andere 
door de Europese normalisatie-instellingen 
opgestelde technische referentiesystemen, 
of, bij gebreke daarvan, de nationale 
normen, de nationale technische 
goedkeuringen dan wel de nationale 
technische specificaties, andere technische 
referentiesystemen, inzake het ontwerpen, 
het berekenen en het uitvoeren van de 
werken en het gebruik van de leveringen; 
elke verwijzing gaat vergezeld van de 
woorden "of gelijkwaardig";

(b) door daarnaast, als middel om de 
naleving van dergelijke prestatie- of 
functionele eisen af te dwingen, te 
verwijzen naar de technische specificaties 
en, in volgorde van voorkeur, de nationale 
normen waarin Europese normen zijn 
omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese 
normalisatie-instellingen opgestelde 
technische referentiesystemen, of, bij 
gebreke daarvan, de nationale normen, de 
nationale technische goedkeuringen dan 
wel de nationale technische specificaties, 
andere technische referentiesystemen, 
inzake het ontwerpen, het berekenen en het 
uitvoeren van de werken en het gebruik 
van de leveringen; elke verwijzing gaat 
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vergezeld van de woorden "of 
gelijkwaardig";

Or. en

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 bedoeld is te 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 wegwijzer voor en 
toelichting op de behoeften van de aanbestedende dienst. Verder zijn enkele amendementen erop 
gericht om het voorstel van de Commissie dat technische eisen niet zo mogen worden aangewend 
dat zij de mededinging beperken nader toe te lichten.

Amendement 137
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

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 bedoeld is te 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 wegwijzer voor en 
toelichting op de behoeften van de aanbestedende dienst. Verder zijn enkele amendementen erop 
gericht om het voorstel van de Commissie dat technische eisen niet zo mogen worden aangewend 
dat zij de mededinging beperken nader toe te lichten.

Amendement 138
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

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 bedoeld is te 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 wegwijzer voor en 
toelichting op de behoeften van de aanbestedende dienst. Verder zijn enkele amendementen erop 
gericht om het voorstel van de Commissie dat technische eisen niet zo mogen worden aangewend 
dat zij de mededinging beperken nader toe te lichten.

Amendement 139
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De formulering "behalve indien dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is" is 
een overbodige verheldering, omdat in de bepaling reeds in "uitzonderingen" wordt voorzien. Zij 
moet daarom worden geschrapt om duidelijk te maken dat de technische specificaties in de regel 
niet mogen verwijzen naar bepaalde processen, octrooien enzovoort.

Amendement 140
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 141
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 –  inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer aanbestedende diensten milieu-,
sociale of andere kenmerken van een 
werk, levering of dienst voorschrijven in 

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

prestatie- of functionele eisen als bedoeld 
in artikel 40, lid 3, onder a), kunnen zij 
eisen dat deze werken, leveringen of 
diensten een specifieke keur dragen, mits 
voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

Or. en

Motivering

Milieukenmerken kunnen in een overheidsopdracht worden geïntegreerd omdat zij rechtstreeks 
verband kunnen houden met de kwaliteit van het geleverde werk, de dienst of het goed. Sociale 
kenmerken houden niet rechtstreeks verband met de geleverde kwaliteit en doelen op het gebied 
van sociaal beleid moeten derhalve door middel van sociaal beleid worden bereikt.

Amendement 142
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 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;

Or. en

Amendement 143
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een keur aan de voorwaarden 
van lid 1, onder b), c) en d) en e), voldoet 
maar eveneens eisen stelt die geen 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht, kunnen de aanbestedende 
diensten de technische specificaties 

Schrappen
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vaststellen door verwijzing naar de 
gedetailleerde technische specificaties van 
die keur, of indien noodzakelijk, delen 
daarvan die verband houden met het 
voorwerp van de opdracht en geschikt zijn 
voor de omschrijving van de kenmerken 
van dit voorwerp.

Or. en

Motivering

Als een keur meer voorwaarden of criteria dekt dan vereist, zou dat niet tot meer eisen ten 
aanzien van de documentatie moeten leiden.

Amendement 144
Jens Rohde

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 
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.

2. Aanbestedende diensten aanvaarden 
andere geschikte en vergelijkbare
bewijsmiddelen dan die welke in lid 1 
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.

Or. en

Amendement 145
Werner Langen

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 

1. Aanbestedende diensten moeten
inschrijvers toestaan varianten in te dienen.
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de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling, of zij varianten al dan niet 
toestaan. Varianten zijn niet toegestaan 
zonder een dergelijke vermelding.

Or. de

Amendement 146
Jens Rohde

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 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. Aanbestedende diensten mogen 
geen alternatieve inschrijvingen afwijzen 
waarvan kan worden bewezen dat zij aan 
de functionaliteitseisen van de opdracht 
voldoen.

Or. en

Motivering

Varianten moeten worden toegestaan en het lijkt onevenredig om alternatieve inschrijvingen te 
verbieden. De deelname aan een aanbestedingsprocedure legt een groot beslag op de middelen, 
zowel van de aanbestedende dienst als van de ondernemer; laatstgenoemde zou geen personele 
en financiële middelen aan een inschrijving verspillen als hij niet meende dat zijn oplossing in de 
behoeften van de opdracht zou kunnen voorzien.

Amendement 147
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten die 
varianten toestaan, vermelden in de 

2. De aanbestedende diensten vermelden in 
de aanbestedingsdocumenten aan welke 
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aanbestedingsdocumenten aan welke 
minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Voorts garanderen zij dat de 
gekozen gunningscriteria daadwerkelijk 
kunnen worden toegepast op varianten die 
aan deze minimumvoorschriften voldoen, 
en op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

minimumeisen deze varianten moeten 
voldoen alsmede hoe zij moeten worden 
ingediend. Voorts garanderen zij dat de 
gekozen gunningscriteria daadwerkelijk 
kunnen worden toegepast op varianten die 
aan deze minimumvoorschriften voldoen, 
en op conforme inschrijvingen die geen 
varianten zijn.

Or. de

Amendement 148
Werner Langen

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.

Or. de

Amendement 149
Eija-Riitta Korhola

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 

Om de mededinging te versterken en 
kmo's te helpen een overheidsopdracht te 
verkrijgen kunnen overheidsopdrachten 
worden onderverdeeld in homogene of 
heterogene percelen, behalve bij 
opdrachten waarbij de aanbestedende 
dienst het niet passend acht de opdracht in 
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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.

percelen te verdelen.

Or. en

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 150
Kent Johansson

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.

Overheidsopdrachten 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.

Or. en

Amendement 151
Jens Rohde
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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

Or. en

Motivering

Aanbestedende diensten moeten de leiding en eigendomsstructuur van particuliere bedrijven niet 
kunnen dicteren. 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 152
Pilar del Castillo Vera

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 
belendgemaakt 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 moeten 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.

Or. es
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Amendement 153
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-openbare procedures en 
mededingingsprocedures van gunning
door onderhandelingen kunnen lagere 
aanbestedende diensten een 
vooraankondiging gebruiken als oproep tot 
mededinging overeenkomstig artikel 24, lid 
2, mits de aankondiging aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:

Bij een concurrentiegerichte dialoog
kunnen lagere aanbestedende diensten een 
vooraankondiging gebruiken als oproep tot 
mededinging overeenkomstig artikel 24, lid 
2, mits de aankondiging aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:

Or. en

Motivering

Uit consistentieoverwegingen vanwege het schrappen van de artikelen 26 en 27.

Amendement 154
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij vermeldt dat deze opdracht zal 
worden gegund door middel van een niet-
openbare procedure of een 
mededingingsprocedure van gunning 
door onderhandelingen zonder verdere 
bekendmaking van een oproep en verzoekt 
de belangstellende ondernemers hun 
belangstelling schriftelijk kenbaar te 
maken;

(b) zij vermeldt dat deze opdracht zal 
worden gegund door middel van een 
concurrentiegerichte dialoog zonder 
verdere bekendmaking van een oproep en 
verzoekt de belangstellende ondernemers 
hun belangstelling schriftelijk kenbaar te 
maken;

Or. en

Motivering

Uit consistentieoverwegingen vanwege het schrappen van de artikelen 26 en 27.

Amendement 155
Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1

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 moeten 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.

Or. es

Amendement 156
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-openbare procedures,
concurrentiegerichte dialogen,
innovatiepartnerschappen en 
mededingingsprocedures van gunning 
door onderhandelingen nodigen de 
aanbestedende diensten de daartoe 
uitgekozen gegadigden gelijktijdig en 
schriftelijk uit om een inschrijving in te 
dienen, of in het geval van een 
concurrentiegerichte dialoog, tot 
deelneming aan de dialoog.

Bij concurrentiegerichte dialogen en
innovatiepartnerschappen nodigen de 
aanbestedende diensten de daartoe 
uitgekozen gegadigden gelijktijdig en 
schriftelijk uit om een inschrijving in te 
dienen, of in het geval van een 
concurrentiegerichte dialoog, tot 
deelneming aan de dialoog.

Or. en

Motivering

Uit consistentieoverwegingen vanwege het schrappen van de artikelen 26 en 27.

Amendement 157
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2
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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 de 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 2 bis.

Or. fr

Amendement 158
Jean-Pierre Audy

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 het 
midden- en kleinbedrijf.

Or. fr

Amendement 159
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 160
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 161
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 162
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van (a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
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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;

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;

Or. fr

Amendement 163
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – 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 een schending 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 kan bewijzen. 
Naleving van de Uniewetgeving of van 
internationale bepalingen houdt ook in dat 
deze wetgeving op gelijkwaardige wijze 
kan worden nageleefd.

Or. en

Amendement 164
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – letter b bis (nieuw)
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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;

Or. en

Amendement 165
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – 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;

Or. en

Amendement 166
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 167
Henri Weber
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 168
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. es

Amendement 169
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 1 – alinea 3
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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.

Or. en

Amendement 170
Jens Rohde

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.

Or. en

Amendement 171
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4
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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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 172
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwaliteitsnormen en normen inzake 
milieubeheer

Kwaliteitsnormen en normen inzake 
sociaal en milieubeheer

Or. fr

Amendement 173
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 174
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Desgevraagd stellen de lidstaten andere 
lidstaten overeenkomstig artikel 88 
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 88 
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-, sociale en 
milieunormen zijn overgelegd.

Or. fr

Amendement 175
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1

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 

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 
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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.

geldigheidsduur van de erkenningsregeling 
kan beschikken over deze middelen, 
bijvoorbeeld door overlegging van de 
desbetreffende verbintenis van deze 
diensten.

Or. de

Amendement 176
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Amendement 177
Werner Langen

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 

Schrappen
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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.

Or. de

Amendement 178
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen.

Or. en

Motivering

Een onevenredige en onnodige barrière, want een ondernemer moet ten eerste officieel 
geregistreerd staan in een lidstaat overeenkomstig de eisen voor de betreffende 
sector/beroepsgroep. Daarnaast zou het met de invoering van het Europees 
aanbestedingspaspoort niet nodig zijn om extra lijsten in te voeren die in de verschillende 
lidstaten zijn opgesteld: hierdoor loopt men het risico dat de mededinging wordt beperkt en dat 
er nieuwe barrières op de interne markt worden opgeworpen.

Amendement 179
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 64 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij niet-openbare procedures, 
mededingingsprocedures van gunning 
door onderhandelingen,
concurrentiegerichte dialogen en 
innovatiepartnerschappen kunnen de 
aanbestedende diensten het aantal aan de 
selectiecriteria beantwoordende 
gegadigden die zij tot indiening van een 
inschrijving of tot een dialoog zullen 
uitnodigen, beperken op voorwaarde dat er 

1. Bij concurrentiegerichte dialogen en 
innovatiepartnerschappen kunnen de 
aanbestedende diensten het aantal aan de 
selectiecriteria beantwoordende 
gegadigden die zij tot indiening van een 
inschrijving of tot een dialoog zullen 
uitnodigen, beperken op voorwaarde dat er 
een voldoende aantal gekwalificeerde 
gegadigden is.
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een voldoende aantal gekwalificeerde 
gegadigden is.

Or. en

Motivering

Uit consistentieoverwegingen, vanwege de samenvoeging van de mededingingsprocedure van 
gunning door onderhandelingen en de concurrentiegerichte dialoog.

Amendement 180
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 64 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij niet-openbare procedures bedraagt 
het minimumaantal gegadigden vijf. Bij 
mededingingsprocedures van gunning 
door onderhandelingen, 
concurrentiegerichte dialogen en 
innovatiepartnerschappen is het 
minimumaantal drie. Het aantal 
uitgenodigde gegadigden moet in elk geval 
toereikend zijn om daadwerkelijke 
mededinging te waarborgen.

2. Bij concurrentiegerichte dialogen 
bedraagt het minimumaantal gegadigden 
zes en bij innovatiepartnerschappen is het 
minimumaantal drie. Het aantal 
uitgenodigde gegadigden moet in elk geval 
toereikend zijn om daadwerkelijke 
mededinging te waarborgen.

Or. en

Motivering

Uit consistentieoverwegingen, vanwege de samenvoeging van de mededingingsprocedure van 
gunning door onderhandelingen en de concurrentiegerichte dialoog. Verder moet het 
minimumaantal kandidaten voor de concurrentiegerichte dialoog hoger zijn dan drie, omdat het 
doel van die procedure is om flexibiliteit te brengen, niet om de mededinging te beperken. Voor 
innovatiepartnerschappen lijkt drie redelijker, omdat de markt voor zware opdrachten op het 
gebied van onderzoek en innovatie doorgaans kleiner is.

Amendement 181
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de economisch meest voordelige 
inschrijving;

(a) de inschrijving met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding;

Or. en

Amendement 182
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. fr

Amendement 183
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 184
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. (b) de laagste prijs.

Or. en

Motivering

De bewoording van de huidige richtlijn in artikel 53 over "prijs" moet worden gehandhaafd in 
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plaats van "kostprijs". Hierdoor wordt de rechtsduidelijkheid tussen de twee keuzemogelijkheden 
vergroot: "de economisch meest voordelige inschrijving" of "de laagste prijs". Op die manier 
kan het eerstgenoemde criterium worden toegepast als het voorwerp van een opdracht 
complexer van aard is en de totaalprijs impliciet een grote reeks kosten impliceert. Het 
laatstgenoemde criterium moet nog steeds als keuzemogelijkheid voor de aanbestedende dienst 
voor de aankoop van gestandaardiseerde goederen en diensten worden opengehouden.

Amendement 185
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 186
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De bewoording van de huidige richtlijn in artikel 53 over "prijs" moet worden gehandhaafd in 
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plaats van "kostprijs". Hierdoor wordt de rechtsduidelijkheid tussen de twee keuzemogelijkheden 
vergroot: "de economisch meest voordelige inschrijving" of "de laagste prijs", en de 
levenscycluskosten moeten deel uitmaken van het vormen van de economisch meest voordelige 
inschrijving.

Amendement 187
András Gyürk

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.

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

Or. en

Amendement 188
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
inschrijving met de beste prijs-
kwaliteitverhouding 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 levenscycluskosten
andere criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht, 
zoals:

Or. en
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Motivering

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

Amendement 189
Jens Rohde

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 verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. Deze 
criteria omvatten naast de prijs andere 
criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht, 
zoals:

Or. en

Amendement 190
Alejo Vidal-Quadras

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:

Or. en
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Amendement 191
Vicky Ford, András Gyürk

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, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

(a) kwaliteit, waaronder technische waarde, 
esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid 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;

Or. en

Amendement 192
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

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, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

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

Or. en

Amendement 193
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 2 – letter a
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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) levenscycluskosten en kwaliteit, 
waaronder technische waarde, esthetische 
en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

Or. en

Motivering

De bewoording van de huidige richtlijn in artikel 53 over "prijs" moet worden gehandhaafd in 
plaats van "kostprijs". Hierdoor wordt de rechtsduidelijkheid tussen de twee keuzemogelijkheden 
vergroot: "de economisch meest voordelige inschrijving" of "de laagste prijs", en de 
levenscycluskosten moeten deel uitmaken van het vormen van de economisch meest voordelige 
inschrijving.

Amendement 194
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) sociaal duurzaam productieproces; 

Or. fr

Amendement 195
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De bepaling druist in tegen het managementprerogatief van ondernemingen.

Amendement 196
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het effect van de opdracht op 
duurzame ontwikkeling, in elk stadium 
van de levenscyclus. Een dergelijk effect 
hoeft niet in geld uitgedrukt te worden, 
mits de gebruikte criteria in 
overeenstemming zijn met lid 4.

Or. en

Amendement 197
Gaston Franco

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.

Or. fr

Amendement 198
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Gunningscriteria verlenen de 
aanbestedende dienst geen onbeperkte 
keuzevrijheid. De gunningscriteria die 
worden toegepast om te bepalen welke 
inschrijving de beste 
prijs-kwaliteitverhouding biedt, moeten 
aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) zij houden verband met het voorwerp;
b) zij zorgen ervoor dat daadwerkelijke 
mededinging mogelijk blijft;

c) zij worden onderworpen aan 
voorschriften waarmee de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

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

Or. en
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Amendement 200
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
met betrekking tot de aankoop (zoals 
productiekosten), gebruik (zoals 
energieverbruik, onderhoudskosten) en 
levenseinde (zoals kosten voor ophaling en 
recycling);

(a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
met betrekking tot de aankoop (zoals 
productiekosten), gebruik (zoals 
energieverbruik, onderhoudskosten, de 
beschikbaarheid van middelen) en 
levenseinde (zoals kosten voor ophaling en 
recycling);

Or. fr

Amendement 201
Eija-Riitta Korhola

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 het levenseinde, 
zoals kosten voor ophaling en recycling;

Or. en

Amendement 202
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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uitstoot en overige kosten voor bestrijding 
van klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Externe kosten zijn moeilijk kwantificeerbaar en tegelijkertijd moeten levenscycluskosten niet 
leiden tot nieuwe barrières op de interne markt voor het vrije verkeer van goederen en diensten.

Amendement 203
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would use 
those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of public 
procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. Instead of 
that, environmental issues can be used as a selection criteria.This kind of proposition would also 
make a public procurement legislation more complicated and it would also make it harder to 
SMEs to get to the public procurement market.

Amendement 204
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – paragraaf 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende dienst verzoekt 1. Alvorens een inschrijving af te wijzen 
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ondernemers om toelichting over de
gevraagde prijs of kosten wanneer aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan:

moet de aanbestedende dienst de betrokken
ondernemers om schriftelijke toelichting
van de afzonderlijke posten van de 
inschrijving verzoeken, indien bij 
inschrijvingen op een bepaalde 
aanbesteding de indruk ontstaat dat zij in 
verhouding tot de te leveren prestatie 
abnormaal laag zijn.

Or. de

Amendement 205
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 206
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 207
Hermann Winkler

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

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Schrappen

Or. de

Amendement 208
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Amendement 209
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 210
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 211
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver. Hij kan de inschrijving alleen 
afwijzen wanneer het lage niveau van de 
aangerekende prijzen of kosten niet uit 
het bewijsmateriaal blijkt rekening 
houdend met de in lid 3 bedoelde 
elementen.

Schrappen

Or. de

Amendement 212
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de
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Amendement 213
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 5

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 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.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat inschrijvers die overheidssteun hebben gekregen een uitzondering 
moeten blijven en de steun verenigbaar moet zijn met artikel 107 van het Verdrag.

Amendement 214
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten stellen overeenkomstig 
artikel 88 andere lidstaten desgevraagd 
informatie ter beschikking over de 
bewijzen en stukken die met betrekking tot 
de in lid 3 bedoelde gegevens worden 
overgelegd.

Schrappen

Or. de
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Amendement 215
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat er alleen speciale voorwaarden gesteld mogen worden voor zover zij 
rechtstreeks van belang zijn voor de werken, goederen of diensten van de opdracht. 

Amendement 216
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 Schrappen
Onderaanneming

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 
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van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te 
geven en welke onderaannemers hij 
voorstelt.
2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van 
de opdracht dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer 
overmaakt voor werken, leveringen of 
diensten aan de hoofdaannemer. In dat 
geval voeren de lidstaten passende 
mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.
3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

Or. en

Motivering

De inschrijver die de opdracht wint, draagt zelf de verantwoordelijkheid en het is het prerogatief 
van die ondernemer om de uitvoering van het voorwerp van de opdracht te organiseren.

Amendement 217
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 Schrappen
Onderaanneming

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 
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geven en welke onderaannemers hij 
voorstelt.
2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aanbestedende dienst verschuldigde 
betalingen op verzoek van de 
onderaannemer en wanneer de aard van 
de opdracht dit mogelijk maakt, 
rechtstreeks aan de onderaannemer 
overmaakt voor werken, leveringen of 
diensten aan de hoofdaannemer. In dat 
geval voeren de lidstaten passende 
mechanismen in waardoor de 
hoofdaannemer zich kan verzetten tegen 
onverschuldigde betalingen. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling 
worden in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.
3. De leden 1 en 2 laten de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

Or. de

Amendement 218
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 Schrappen
Onderaanneming

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

Or. en

Motivering

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the contracting 
unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share of the contract it 
may intend to subcontract.The proposition as such is impossible to apply in practice. The 
contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies or works of the 
subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of proposition makes it 
hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this proposition makes it 
more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Amendement 219
Henri Weber

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 in zijn inschrijving verplicht 
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.

Or. fr

Amendement 220
Henri Weber



PE491.205v01-00 122/135 AM\904833NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten beperken tot drie 
opeenvolgende niveaus van 
onderaanneming 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.

Or. fr

Amendement 221
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten kunnen bepalen dat 
betalingen aan de onderaannemer voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer meteen moeten worden 
overgemaakt nadat deze zijn verricht, 
mits:
(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 behoorlijke 
termijn inlichtingen heeft verstrekt over 
de onder (a) en (b) bedoelde 
omstandigheden.

Or. de



AM\904833NL.doc 123/135 PE491.205v01-00

NL

Amendement 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Amendement 223
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 224
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 74 Schrappen
Gunning van opdrachten voor sociale en 

andere specifieke diensten
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De in bijlage XVI opgesomde opdrachten 
voor sociale en andere specifieke diensten 
worden gegund in overeenstemming met 
dit hoofdstuk wanneer de waarde van de 
opdracht gelijk is aan of hoger dan de in 
artikel 4, onder d), vastgestelde drempel.

Or. de

Motivering

De bestaande onderscheiding tussen A- en B-diensten inclusief de bijbehorende gevolgen dient 
te worden gehandhaafd.

Amendement 225
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 Schrappen
Bekendmaking van de aankondigingen

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn om een 
overheidsopdracht te gunnen voor de in 
artikel 74 bedoelde diensten, maken hun 
voornemen hiertoe kenbaar via een 
aankondiging van opdracht.
2. Aanbestedende diensten die een 
overheidsopdracht hebben gegund voor de 
in artikel 84 bedoelde diensten, maken de 
resultaten hiervan bekend in een 
aankondiging van een gegunde opdracht.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage VI, 
delen H en I, omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.
De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.
4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
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aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

Or. de

Motivering

De bestaande juridische onderscheiding tussen A- en B-diensten moet worden gehandhaafd. 
Dientengevolge dient artikel 75 te worden geschrapt.

Amendement 226
Satu Hassi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 76 bis
Groene overheidsopdrachten

1. Om de meest energie-efficiënte 
kantoorapparatuur te stimuleren moeten 
de Commissie en de andere instellingen 
van de Gemeenschap, evenals andere 
overheidsinstanties op nationaal niveau 
onverminderd het communautair en 
nationaal recht en economische criteria, 
bij de aankoop van kantoorapparatuur 
energie-efficiëntie-eisen toepassen die niet 
minder veeleisend zijn dan de 
communautaire Energy Star-specificaties, 
zoals omschreven in Verordening (EG) 
nr. 106/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 januari 2008.
2. De aanbestedende diensten die 
contracten voor overheidsopdrachten 
afsluiten die onder deze richtlijn vallen 
mogen alleen producten verwerven die op 
het hoogste prestatieniveau zijn 
geclassificeerd krachtens specifieke 
uitvoeringsmaatregelen van de richtlijn 
betreffende de etikettering van het 
energieverbruik van energiegerelateerde 
producten (Richtlijn 2010/30/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
19 mei 2010).
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3. In het geval dat de aanbestedende
diensten producten met een lager 
prestatieniveau dan uiteengezet onder a) 
en b) van dit artikel kiezen, dan wordt dit 
besluit afzonderlijk gerechtvaardigd met 
betrekking tot de totale levenscycluskosten 
van de opdracht.
4. Wanneer overheidsinstanties 
producten, systemen, diensten en 
gebouwen kopen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat ze producten, systemen, 
diensten en gebouwen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties kopen, 
gebaseerd op een complete analyse van de 
levenscyclus zoals omschreven in artikel
67. Onverminderd artikel 5 van de 
richtlijn betreffende energie-efficiëntie 
moet bij de aankoop of huur van een 
verzameling of groep producten, 
systemen, diensten of gebouwen de totale 
energie-efficiëntie voorrang krijgen boven 
de energie-efficiëntie van een 
afzonderlijke aankoop, rekening houdend 
met technische geschiktheid en bedoeld 
gebruik.

Or. en

Motivering

Overheidsopdrachten die onder deze richtlijn vallen moeten uiteraard stroken met de 
klimaatdoelen en energie-efficiëntiedoelen van de EU en de wetgeving van de EU met betrekking 
tot energie-efficiëntie-etikettering en Energy Star. Ten aanzien van de energie-efficiëntie stellen 
wij in deze richtlijn een onafhankelijke rechtsgrondslag voor, omdat dit een eenvoudigere en 
sterkere benadering is dan een verwijzing naar een mandaat van de ITRE-commissie van het 
EP/de richtlijn waarover onderhandeld wordt.

Amendement 227
Kent Johansson

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 

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

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.

Or. en

Amendement 228
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig Richtlijn 89/665/EEG van 
de Raad zorgen de lidstaten voor een 
correcte tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn door doeltreffende, beschikbare 
en transparante mechanismen ter 
aanvulling van het bestaande stelsel van 
beroepsmogelijkheden tegen beslissingen 
van aanbestedende diensten.

Overeenkomstig Richtlijn 89/665/EEG van 
de Raad zorgen de lidstaten voor een 
correcte tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn in overeenstemming met het 
bestaande stelsel van 
beroepsmogelijkheden tegen beslissingen 
van aanbestedende diensten.

Or. de

Amendement 229
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Or. de

Amendement 230
Werner Langen

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

Artikel schrappen

Or. de

Amendement 231
Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – 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 wijzen onafhankelijke 
instanties aan die belast zijn met toezicht 
op en coördinatie van 
uitvoeringsactiviteiten (hierna "de 
toezichtsinstanties"). De lidstaten stellen 
de Commissie op de hoogte van de 
aangewezen instanties.

Or. en

Amendement 232
Werner Langen

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 
aanbestedingspraktijken voor opdrachten 
beneden de in artikel 12 vastgelegde 
drempelwaarden, met name met 
betrekking tot diensten die tot dusver als 
niet-prioritair zijn aangemerkt.

Or. de

Amendement 233
Hermann Winkler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Or. de

Amendement 234
Kent Johansson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 235
Kent Johansson

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 

2. Ten einde 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 
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beroepsondersteuning. gebruik van bestaande netwerken voor 
beroepsondersteuning. Gezamenlijke 
biedingen van verschillende actoren 
kunnen ook op bijstand rekenen.

Or. en

Amendement 236
Kent Johansson

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 Raad1. 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.

Or. en

Amendement 237
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – alinea 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 
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 4 vastgestelde drempelwaarden en 
brengt daarover uiterlijk op 30 juni 2015
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. de

Amendement 238
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – lid 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;

Or. de

Amendement 239
Jens Rohde

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, naam, adres en 
bankrekeningnummer van het bedrijf;

Or. en

Motivering

Een grotere mate van standaardisering van de informatie met betrekking tot de officiële 
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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 240
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – punt 1 - 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;

Or. en

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 241
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – punt 1 - 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 individuele lidstaat enzovoort;

Or. en

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 242
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – punt 1 - 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 
als de informatie vanaf de 
oprichtingsdatum tot op heden in hun 
Europees aanbestedingspaspoort is 
overgenomen;

Or. en

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 243
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – punt 1 - 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 als de informatie vanaf de 
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oprichtingsdatum tot op heden in hun 
Europees aanbestedingspaspoort is 
overgenomen;

Or. en

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 244
Jens Rohde

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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 245
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



AM\904833NL.doc 135/135 PE491.205v01-00

NL

Amendement 246
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI – rij 8 bis (nieuw) en 8 ter (nieuw)

Amendement

74110000-3 tot en met 74114000-1 Juridische diensten

Overige diensten

Or. en


