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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2010) 2020) is 
gebaseerd op drie onderling nauw verbonden en elkaar versterkende prioriteiten: het 
ontwikkelen van een op kennis en innovatie gebaseerde economie, het bevorderen van een 
koolstofarme, concurrerende economie waarin zuinig wordt omgesprongen met hulpbronnen 
en het stimuleren van een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale 
cohesie.

Overheidsopdrachten spelen in de Europa 2020-strategie een sleutelrol. Zij zijn één van de te 
gebruiken marktinstrumenten om deze doelstellingen te bereiken, door het 
ondernemingsklimaat en de voorwaarden voor bedrijven die willen innoveren, te verbeteren 
en door een ruimer gebruik van groene overheidsopdrachten te stimuleren en zo de overgang 
naar een hulpbronnenefficiënte en koolstofarme economie te ondersteunen. In de Europa 
2020-strategie wordt tegelijkertijd beklemtoond dat het beleid inzake overheidsopdrachten 
voor een zo efficiënt mogelijke besteding van middelen moet zorgen en dat de markten voor 
overheidsopdrachten overal in de EU open moeten worden gehouden.

Overheidsopdrachten spelen een belangrijke rol in de algemene economische prestaties van de 
Europese Unie. In Europa besteden overheidsdiensten ongeveer 18% van het BBP aan 
werken, leveringen en diensten. Gelet op het volume van de bestedingen kunnen 
overheidsopdrachten gebruikt worden als een krachtige hefboom om te komen tot een interne 
markt die slimme, duurzame en inclusieve groei stimuleert.

Samen met de voorgestelde nieuwe richtlijn inzake overheidsopdrachten vervangt het voorstel 
de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG als centrale onderdelen van het wetgevingskader 
inzake overheidsopdrachten van de Europese Unie. De richtlijn zal worden aangevuld met 
andere onderdelen van dat wetgevingskader: in Richtlijn 2009/81/EG worden specifieke 
regels vastgelegd voor aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied en in Richtlijn 
92/13/EEG worden gemeenschappelijke normen voor nationale beroepsprocedures 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat er in alle EU-landen snelle en doeltreffende 
rechtsmiddelen ter beschikking worden gesteld in gevallen waarin inschrijvers van mening 
zijn dat opdrachten op oneerlijke wijze zijn gegund.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Het gebruik van elektronische 
aanbestedingen moet worden 
aangemoedigd om ervoor te zorgen dat 
ten minste 50% van de openbare 
aanbestedingen van zowel de 
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EU-instellingen als de lidstaten 
elektronisch worden afgehandeld, 
overeenkomstig de verplichting die de 
regeringen van de lidstaten in 2005 
tijdnes de ministersconferentie over 
e-overheid in Manchester zijn aangegaan. 
In de toekomst moeten elektronische 
aanbestedingen, die een positieve rol 
spelen in het verlagen van de kosten en 
het verhogen van de toegankelijkheid van 
aanbestedingsprocedures, de belangrijkste 
procedure worden. Het is nodig open 
normen en technologieneutraliteit te 
handhaven om de interoperabiliteit van 
verschillende systemen te waarborgen en 
de afhankelijkheid van één bepaalde 
verkoper te vermijden, en om de 
daadwerkelijke interoperabiliteit tussen de 
verschillende platforms voor elektronische 
aanbesteding die in lidstaten reeds worden 
gebruikt, te waarborgen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Elektronische communicatiemiddelen 
zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde 
aankooppraktijken en -instrumenten te 
ondersteunen omdat zij de mogelijkheid 
bieden gegevens te hergebruiken en 
automatisch te verwerken en zo de 
informatie- en transactiekosten zoveel 
mogelijk te beperken. In eerste instantie 
moet daarom het gebruik van deze 
elektronische communicatiemiddelen door 
aankoopcentrales verplicht worden gesteld
terwijl ook de onderlinge toenadering van 
praktijken in de Unie moet worden 
bevorderd. Dit moet na een 
overgangsperiode van twee jaar worden 

(33) Elektronische communicatiemiddelen 
zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde 
aankooppraktijken en -instrumenten te 
ondersteunen, omdat zij de mogelijkheid 
bieden gegevens te hergebruiken en 
automatisch te verwerken, en zo de 
informatie- en transactiekosten zoveel 
mogelijk te beperken en om transparantie 
te waarborgen. In eerste instantie moet 
daarom het gebruik van deze elektronische 
communicatiemiddelen door 
aankoopcentrales verplicht worden gesteld 
terwijl ook de onderlinge toenadering van
praktijken in de Unie moet worden 
bevorderd. Dit moet na een 
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gevolgd door een algemene verplichting tot 
gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen in alle 
aanbestedingsprocedures.

overgangsperiode van twee jaar worden 
gevolgd door een algemene verplichting tot 
gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen in alle 
aanbestedingsprocedures.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Bij overheidsopdrachten moet 
worden uitgegaan van het "denk eerst 
klein"-beginsel en de lidstaten moeten 
volledige uitvoering geven aan de 
Europese code van optimale praktijken ter 
bevordering van de toegang van KMO's 
tot overheidsopdrachten.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In openbare procedures kan elke 
belangstellende ondernemer een 
inschrijving indienen naar aanleiding van 
een oproep tot mededinging. De termijn 
voor ontvangst van de inschrijvingen 
bedraagt minimaal 40 dagen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht. De inschrijving gaat vergezeld 
van de gevraagde informatie voor de 
kwalitatieve selectie.

1. In openbare procedures kan elke 
belangstellende ondernemer een 
inschrijving indienen naar aanleiding van 
een oproep tot mededinging. De termijn 
voor ontvangst van de inschrijvingen 
bedraagt minimaal 52 dagen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht. De inschrijving gaat vergezeld 
van de gevraagde informatie voor de 
kwalitatieve selectie.

2. Wanneer aanbestedende diensten een 
periodieke indicatieve aankondiging 

2. Wanneer aanbestedende diensten een 
periodieke indicatieve aankondiging 
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hebben bekendgemaakt die niet als oproep 
tot mededinging wordt gebruikt, kan de 
minimale termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen als vastgesteld in lid 1, 
tweede alinea, van dit artikel, worden 
verkort tot 20 dagen, mits aan de twee 
volgende voorwaarden is voldaan:

hebben bekendgemaakt die niet als oproep 
tot mededinging wordt gebruikt, kan de 
minimale termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen als vastgesteld in lid 1, 
tweede alinea, van dit artikel, worden 
verkort tot 36 dagen, mits aan de twee 
volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de periodieke indicatieve aankondiging 
bevat naast de op grond van bijlage VI A, 
deel I, vereiste informatie alle in bijlage VI 
A, deel II, vereiste informatie, voorzover 
laatstbedoelde informatie bij de 
bekendmaking van de periodieke 
indicatieve aankondiging beschikbaar is; 

(b) zij is tussen 45 dagen en 12 maanden 
voor de verzenddatum van de 
aankondiging van opdracht ter 
bekendmaking verzonden.

(a) de periodieke indicatieve aankondiging 
bevat naast de op grond van bijlage VI A, 
deel I, vereiste informatie alle in bijlage VI 
A, deel II, vereiste informatie, voorzover 
laatstbedoelde informatie bij de 
bekendmaking van de periodieke 
indicatieve aankondiging beschikbaar is; 

(b) zij is tussen 52 dagen en 12 maanden 
voor de verzenddatum van de 
aankondiging van opdracht ter 
bekendmaking verzonden.

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

3. Wanneer het niet haalbaar blijkt de in lid 
1, tweede alinea, vastgestelde termijn in 
acht te nemen wegens een door de 
aanbestedende dienst naar behoren 
gemotiveerde spoedsituatie, kan deze een 
termijn vaststellen die niet minder mag 
bedragen dan 22 dagen na de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht.

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

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

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In niet-openbare procedures kan elke 
ondernemer een aanvraag tot deelneming 
indienen naar aanleiding van een oproep 
tot mededinging, door de gevraagde 
informatie voor kwalitatieve selectie te 
verstrekken. De minimumtermijn voor 
ontvangst van de aanvragen tot deelneming 
bedraagt in het algemeen niet minder dan 
30 dagen vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van opdracht of van het 
verzoek tot bevestiging van belangstelling, 
en mag in geen geval minder dan 15 dagen 
bedragen.

1. In niet-openbare procedures kan elke 
ondernemer een aanvraag tot deelneming 
indienen naar aanleiding van een oproep 
tot mededinging, door de gevraagde 
informatie voor kwalitatieve selectie te 
verstrekken. De minimumtermijn voor 
ontvangst van de aanvragen tot deelneming 
bedraagt in het algemeen niet minder dan 
37 dagen vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van opdracht of van het 
verzoek tot bevestiging van belangstelling, 
en mag in geen geval minder dan 22 dagen 
bedragen.

2. Alleen de ondernemers die na 
beoordeling van de gevraagde informatie 
door de aanbestedende dienst daartoe 
worden verzocht, kunnen een inschrijving 
indienen. Aanbestedende diensten kunnen 
in overeenstemming met artikel 72, lid 2, 
het aantal geschikte gegadigden beperken 
om tot deelneming aan de procedure te 
worden uitgenodigd.

2. Alleen de ondernemers die na 
beoordeling van de gevraagde informatie 
door de aanbestedende dienst daartoe 
worden verzocht, kunnen een inschrijving 
indienen. Aanbestedende diensten kunnen 
in overeenstemming met artikel 72, lid 2, 
het aantal geschikte gegadigden beperken 
om tot deelneming aan de procedure te 
worden uitgenodigd.

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen kan in onderling overleg 
tussen de aanbestedende dienst en de 
geselecteerde gegadigden worden 
vastgesteld, mits alle gegadigden evenveel 
tijd krijgen om hun inschrijvingen voor te 
bereiden en in te dienen.

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen kan in onderling overleg 
tussen de aanbestedende dienst en de 
geselecteerde gegadigden worden 
vastgesteld, mits alle gegadigden evenveel 
tijd krijgen om hun inschrijvingen voor te 
bereiden en in te dienen.

Wanneer het niet mogelijk is 
overeenstemming te bereiken over de 
termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen, stelt de aanbestedende 
dienst een termijn vast die in geen geval 
minder dan 10 dagen bedraagt vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
inschrijving.

Wanneer het niet mogelijk is 
overeenstemming te bereiken over de 
termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen, stelt de aanbestedende 
dienst een termijn vast die niet minder dan 
24 dagen en in geen geval minder dan 
10 dagen bedraagt vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging kan elke 
ondernemer een aanvraag tot deelneming 
indienen naar aanleiding van een oproep 
tot mededinging, door de gevraagde 
informatie voor de kwalitatieve selectie te 
verstrekken. De minimumtermijn voor 
ontvangst van de aanvragen tot deelneming 
bedraagt in het algemeen 30 dagen, te 
rekenen vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht of, wanneer 
een periodieke indicatieve aankondiging 
als oproep tot mededinging wordt gebruikt, 
van het verzoek tot bevestiging van 
belangstelling, en mag in geen geval 
minder dan 15 dagen bedragen.

1. In procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging kan elke 
ondernemer een aanvraag tot deelneming 
indienen naar aanleiding van een oproep 
tot mededinging, door de gevraagde 
informatie voor de kwalitatieve selectie te 
verstrekken. De minimumtermijn voor 
ontvangst van de aanvragen tot deelneming 
bedraagt in het algemeen 37 dagen, te 
rekenen vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht of, wanneer 
een periodieke indicatieve aankondiging 
als oproep tot mededinging wordt gebruikt, 
van het verzoek tot bevestiging van 
belangstelling, en mag in geen geval 
minder dan 22 dagen bedragen.

2. Alleen de ondernemers die na 
beoordeling van de gevraagde informatie 
door de aanbestedende dienst daartoe 
worden uitgenodigd, kunnen aan de 
onderhandelingen deelnemen. 
Aanbestedende diensten kunnen in 
overeenstemming met artikel 72, lid 2, het 
aantal geschikte gegadigden beperken om 
tot deelneming aan de procedure te worden 
uitgenodigd. De termijn voor ontvangst 
van de inschrijvingen kan in onderling 
overleg tussen de aanbestedende dienst en 
de geselecteerde gegadigden worden 
vastgesteld, mits alle gegadigden evenveel 
tijd krijgen om hun inschrijvingen voor te 
bereiden en in te dienen. Wanneer het niet 
mogelijk is overeenstemming te bereiken 
over de termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen, stelt de aanbestedende 
dienst een termijn vast die in geen geval 
minder dan 10 dagen bedraagt vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 

2. Alleen de ondernemers die na 
beoordeling van de gevraagde informatie 
door de aanbestedende dienst daartoe 
worden uitgenodigd, kunnen aan de 
onderhandelingen deelnemen. 
Aanbestedende diensten kunnen in 
overeenstemming met artikel 72, lid 2, het 
aantal geschikte gegadigden beperken om 
tot deelneming aan de procedure te worden 
uitgenodigd. De termijn voor ontvangst 
van de inschrijvingen kan in onderling 
overleg tussen de aanbestedende dienst en 
de geselecteerde gegadigden worden 
vastgesteld, mits alle gegadigden evenveel 
tijd krijgen om hun inschrijvingen voor te 
bereiden en in te dienen. Wanneer het niet 
mogelijk is overeenstemming te bereiken 
over de termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen, stelt de aanbestedende 
dienst een termijn vast die niet minder dan 
24 dagen en in geen geval minder dan 
10 dagen bedraagt vanaf de verzenddatum 
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inschrijving. van de uitnodiging tot inschrijving.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Aanbestedende diensten moeten
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 intellectuele eigendomsrechten of uit 
hoofde van de in bijlage XIV vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 12 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
10% van de prijs van de aanvankelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algemene aard van de opdracht niet wijzigt. 
Wanneer een aantal opeenvolgende 
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wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld op basis van de cumulatieve 
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Or. en


