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BEKNOPTE MOTIVERING

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

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

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

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

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

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 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.

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Energie-efficiëntie is een van de 
voornaamste aspecten van het 
vlaggenschipinitiatief van Europa 2020 
voor een hulpbronnenefficiënt Europa. 
Om een hoog niveau van energie-
efficiëntie bij openbare aanbestedingen te 
waarborgen, moeten lidstaten ervoor 
zorgen dat zij energie-efficiënte 
producten, systemen, diensten, gebouwen 
en apparatuur, met name op IT-gebied, 
aankopen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de kosteneffectiviteit op 
basis van een volledige 
levenscyclusanalyse.

Or. en

Motivering

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

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gekozen communicatiemiddelen 2. De gekozen communicatiemiddelen 
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moeten algemeen beschikbaar zijn en 
mogen de toegang van ondernemers tot de 
gunningsprocedure niet beperken.

moeten algemeen beschikbaar zijn en 
mogen de toegang van ondernemers tot de 
gunningsprocedure niet beperken.

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

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

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 92, lid 1, bepaalde 
datum alle aanbestedingsprocedures uit 
hoofde van deze richtlijn worden verricht 
met gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen, met name door 
elektronische inschrijving, overeenkomstig 
de voorschriften van dit artikel.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
twee jaar na de in artikel 92, lid 1, bepaalde 
datum alle aanbestedingsprocedures uit 
hoofde van deze richtlijn worden verricht 
met gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen, met name door 
elektronische inschrijving, overeenkomstig 
de voorschriften van dit artikel.

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

Deze verplichting is niet van toepassing 
wanneer het gebruik van elektronische 
middelen gespecialiseerde instrumenten of 
bestandsformaten zou vereisen die niet in 
alle lidstaten algemeen beschikbaar zijn in 
de zin van lid 3. Het staat aan de 
aanbestedende diensten die andere 
communicatiemiddelen voor de indiening 

Deze verplichting is niet van toepassing 
wanneer het gebruik van elektronische 
middelen gespecialiseerde instrumenten of 
bestandsformaten zou vereisen die niet in 
alle lidstaten algemeen beschikbaar zijn in 
de zin van lid 3. Het staat aan de 
aanbestedende diensten die andere 
communicatiemiddelen voor de indiening 
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van inschrijvingen gebruiken, in de 
aanbestedingsdocumenten aan te tonen dat 
het gebruik van elektronische middelen 
wegens de bijzondere aard van de met de 
ondernemers uit te wisselen informatie 
gespecialiseerde instrumenten of 
bestandsformaten vereist die niet algemeen 
beschikbaar zijn in alle lidstaten.

van inschrijvingen gebruiken, in de 
aanbestedingsdocumenten aan te tonen dat 
het gebruik van elektronische middelen 
wegens de bijzondere aard van de met de 
ondernemers uit te wisselen informatie 
gespecialiseerde instrumenten of 
bestandsformaten vereist die niet algemeen 
beschikbaar zijn in alle lidstaten.

Aanbestedende diensten worden geacht 
gewettigde redenen te hebben om in 
aanbestedingsprocedure geen elektronische 
communicatiemiddelen te eisen in de 
volgende situaties:

Aanbestedende diensten worden geacht 
gewettigde redenen te hebben om in 
aanbestedingsprocedure geen elektronische 
communicatiemiddelen te eisen in de 
volgende situaties:

(a) de omschrijving van de technische 
specificaties kan wegens de 
gespecialiseerde aard van de aanbesteding 
niet worden weergegeven door middel van 
bestandsformaten die door algemeen 
gebruikte applicaties worden ondersteund;

(a) de omschrijving van de technische 
specificaties kan wegens de 
gespecialiseerde aard van de aanbesteding 
niet worden weergegeven door middel van 
bestandsformaten die door algemeen 
gebruikte applicaties worden ondersteund;

(b) de applicaties voor ondersteuning van 
de bestandsformaten die geschikt zijn voor 
de omschrijving van de technische 
specificaties, maken deel uit van een 
merkgebonden licentieregeling en kunnen 
niet beschikbaar worden gesteld voor 
downloads of gebruik op afstand door de 
aanbestedende dienst;

(b) de applicaties voor ondersteuning van 
de bestandsformaten die geschikt zijn voor 
de omschrijving van de technische 
specificaties, maken deel uit van een 
merkgebonden licentieregeling en kunnen 
niet beschikbaar worden gesteld voor 
downloads of gebruik op afstand door de 
aanbestedende dienst;

(c) de applicaties voor ondersteuning van 
de bestandsformaten die geschikt zijn voor 
de omschrijving van de technische 
specificaties, gebruiken bestandsformaten 
die niet kunnen worden verwerkt door 
andere open of downloadbare 
toepassingen.

(c) de applicaties voor ondersteuning van 
de bestandsformaten die geschikt zijn voor 
de omschrijving van de technische 
specificaties, gebruiken bestandsformaten 
die niet kunnen worden verwerkt door 
andere open of downloadbare 
toepassingen.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen of diensten gunnen, 
passen aanbestedende diensten de nationale 
procedures toe die in overeenstemming met 
deze richtlijn zijn gebracht, mits 
onverminderd artikel 30 een oproep tot 
mededinging overeenkomstig deze richtlijn 
is bekendgemaakt.

1. Wanneer zij overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen of diensten gunnen, 
passen aanbestedende diensten de nationale 
procedures toe die in overeenstemming met 
deze richtlijn zijn gebracht, mits 
onverminderd artikel 30 een oproep tot 
mededinging overeenkomstig deze richtlijn 
is bekendgemaakt.

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten openbare of niet-openbare 
procedures kunnen toepassen, zoals 
geregeld bij deze richtlijn.

De lidstaten bepalen dat aanbestedende 
diensten openbare of niet-openbare 
procedures kunnen toepassen, zoals 
geregeld bij deze richtlijn.

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

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

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

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

(a) met betrekking tot werken, wanneer de 
opdracht voor werken zowel het ontwerp 
als de uitvoering van werken in de zin van 
artikel 2, lid 8, tot doel heeft of wanneer 
onderhandelingen vereist zijn om de 
juridische of financiële voorwaarden van 
het project te bepalen;
(b) met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor werken, voor 
werken die alleen worden uitgevoerd met 
het oog op onderzoek of innovatie, 
proefneming of ontwikkeling en niet met 
het doel winst te boeken of de kosten voor 
onderzoek en ontwikkeling terug te 
verdienen;
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(c) met betrekking tot opdrachten voor 
diensten of leveringen, wanneer de 
technische specificaties niet met 
voldoende precisie kunnen worden 
opgesteld op basis van de normen, 
Europese technische goedkeuringen, 
gemeenschappelijke technische 
specificaties of technische 
referentiekaders in de zin van de punten 2 
tot en met 5 van bijlage VIII;
(d) in geval van onregelmatige of 
onaanvaardbare inschrijvingen in de zin 
van artikel 30, lid 2, onder a), naar 
aanleiding van een openbare of niet-
openbare procedure;
(e) indien ten gevolge van specifieke 
omstandigheden die te maken hebben met 
de aard of de complexiteit van de werken, 
leveringen of diensten of de hieraan 
verbonden risico's, de opdracht niet kan 
worden gegund zonder voorafgaande 
onderhandelingen.
De lidstaten kunnen besluiten de 
procedure van gunning door 
onderhandelingen, de 
concurrentiegerichte dialoog of het 
innovatiepartnerschap niet in nationale 
wetgeving om te zetten.

Or. en

Motivering

Gelet op het Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake 
overheidsopdrachten (COM(2011)15 def.) en het verslag van het Europees Parlement 
betreffende modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten (2011/2048(INI)), 
moeten de procedures van gunning via onderhandelingen zonder beperkingen worden 
toegepast zodat het contract kan worden gesloten dat het beste aansluit op de specifieke 
behoeften van de aanbestedende instantie, terwijl tevens de beste prijs/kwaliteitverhouding 
wordt bewerkstelligd. Om een zo hoog mogelijk niveau van transparantie te bewerkstelligen 
moeten passende waarborgen worden uitgewerkt om verstoring van de markt - als gevolg van 
de toepassing van deze procedure - tegen te gaan.
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Amendement 12

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.

2. In het geval van opdrachten voor 
werken, diensten en plaatsings- en 
installatiewerkzaamheden in het kader van 
een opdracht voor diensten kunnen 
aanbestedende instanties eisen dat 
bepaalde kritieke taken - die essentieel zijn 
voor een tijdige uitvoering 
overeenkomstig de in het contract 
vastgelegde kwaliteitscriteria - 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. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Titel III – hoofdstuk I bis – artikel 76 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk I bis
Groene overheidsopdrachten

Artikel 76 bis
Bij de aankoop van producten, systemen, 
diensten en gebouwen door 
overheidsorganen moeten lidstaten ervoor 
zorgen dat zij energie-efficiënte 
producten, systemen, diensten, gebouwen 
en apparatuur, met name op IT-gebied, 
aankopen, overeenkomstig bijlage III van 
de richtlijn betreffende energie-efficiëntie, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
kosteneffectiviteit op basis van een 
volledige levenscyclusanalyse als bedoeld 
in artikel 67. Ten aanzien van producten 
die niet onder bijlage III van de richtlijn 
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betreffende energie-efficiëntie 
ressorteren, proberen overheidsorganen 
rekening te houden met de energie-
efficiëntie van de aankopen. 
De lidstaten stellen regels op om de 
bepalingen van lid 1 en bijlage III van de 
richtlijn betreffende energie-efficiëntie toe 
te passen op overheidsorganen die 
producten, systemen en diensten leasen of 
huren, behalve wanneer het 
kortetermijncontracten betreft die niet 
kunnen worden verlengd.
Lidstaten zorgen ervoor dat 
overheidsorganen bij de aanbesteding van 
dienstverleningscontracten de 
mogelijkheid onderzoeken om 
langetermijncontracten af te sluiten voor 
energieprestaties, als bedoeld in artikel 
14 ter van de richtlijn betreffende energie-
efficiëntie.
Onverminderd artikel 5 van de richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie dient bij de 
aankoop of huur van een verzameling of 
groep van producten, systemen, diensten 
of gebouwen de totale energie-efficiëntie 
te prevaleren boven de energie-efficiëntie 
van een afzonderlijke aankoop, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
technische geschiktheid en het beoogde 
gebruik.

Or. en

Motivering

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



PA\896600NL.doc 17/24 PE486.034v01-00

NL

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Titel III – hoofdstuk I bis – artikel 76 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Lidstaten waarborgen toezicht op en 
coördinatie van uitvoeringsactiviteiten.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.

Or. en

Motivering

Aangezien het toezicht op en de regulering van overheidsopdrachten reeds plaatsvindt in de 
lidstaten, dienen de instanties die met deze taken zijn belast informatie te verstrekken, het 
jaarverslag voor te bereiden en verslag uit te brengen aan de Commissie. In tijden van 
economische crisis is het van belang administratieve taken op elkaar af te stemmen en 
efficiënt gebruik te maken van bestaande regelingen en overheidsmiddelen.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:

3. De bevoegde instanties zijn belast met 
de volgende taken:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PA\896600NL.doc 19/24 PE486.034v01-00

NL

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;

(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;

(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken

(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken

Or. en

Motivering

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

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 

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

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

Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum van 
het verzoek.

Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum van 
het verzoek.

De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.

De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.

Or. en

Motivering

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

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle activiteiten 
die de toezichtsinstantie overeenkomstig 

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

Or. en

Motivering

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


