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BEKNOPTE MOTIVERING

Transparante en geloofwaardige procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten zijn 
bijzonder belangrijk voor de doeltreffendheid van overheidsuitgaven en voor het effect van 
publieke investeringen op de economie, met name duurzame groei en innovatie.

Het regime voor de gunning van overheidsopdrachten is van nature bijzonder complex, in het
bijzonder voor kleine lokale overheden en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), en een 
bredere toegang tot duidelijke informatie en advies over de EU-voorschriften betreffende de 
gunning van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten, met name op regionaal en lokaal 
niveau en voor kmo's, is een must. Het doel van de verdere ontwikkeling van de EU-wetgeving 
inzake de gunning van overheidsopdrachten moet zijn om aanbestedingsprocedures tegelijkertijd 
eenvoudiger, goedkoper en kmo- en investeringsvriendelijker te maken.

De Commissie en de lidstaten delen een grote verantwoordelijkheid voor de opleiding en 
raadpleging die nodig zijn om regionale en lokale overheden en kmo's voorlichting te geven en 
bijstand te verlenen, en daar ook andere belanghebbende partijen bij te betrekken, zodat partijen 
geïnformeerd kunnen deelnemen aan aanbestedingen van overheidsopdrachten, waardoor de 
frequentie van fouten en onregelmatigheden wordt verminderd en bij de aanbestedende diensten 
van lokale en regionale overheden de vereiste deskundigheid op het gebied van de gunning van 
overheidsopdrachten wordt ontwikkeld.

Kmo's hebben een enorm potentieel op het gebied van werkgelegenheid, groei en innovatie, en 
om in het kader van de gunning van overheidsopdrachten maximaal te profiteren van het 
economisch en innovatiepotentieel van kmo's moeten deze worden gestimuleerd om deel te 
nemen aan door lokale en regionale overheden georganiseerde aanbestedingsprocedures.

Zoals uw rapporteur, met steun van de Commissie, duidelijk heeft gemaakt in haar advies over 
de modernisering van de gunning van overheidsopdrachten, moet bij de gunning van 
overheidsopdrachten niet het beginsel van de laagste prijs worden gevolgd, maar de wat 
duurzaamheid en economische effecten betreft meest voordelige inschrijving worden gekozen, 
waarbij ook de levenscycluskosten in aanmerking moeten worden genomen. Deze regel moet 
verder worden versterkt in de/het

Daarbij moet evenwel duidelijk worden gesteld dat de effectiviteit en de efficiëntie van op 
Europees niveau vastgestelde voorschriften afhangt van een deugdelijke omzetting van deze 
voorschriften in zo vereenvoudigd mogelijke wetgeving van de lidstaten. De lidstaten moeten er 
daarom voor zorgen, met bijstand van en monitoring door de Commissie, dat versnippering van 
de regels in de Unie wordt voorkomen en dat de regelgeving wordt vereenvoudigd, ondanks de 
soms bijzonder complexe en gedetailleerde aard van de in de voorgestelde richtlijnen 
neergelegde voorschriften.

Juridische en praktische verduidelijking van de richtlijnen om verdere tekortkomingen bij de 
toepassing van de aanbestedingsregels te voorkomen is van essentieel belang. In dit verband 
hoopt uw rapporteur dat eindelijk een oplossing wordt gevonden voor het herhaaldelijk door de 
Europese Rekenkamer vastgestelde ernstige verzuim om de voorschriften betreffende de gunning 
van overheidsopdrachten na te leven bij de uitvoering van projecten in het kader van het EFRO 
en het Cohesiefonds, voornamelijk ten gevolge van de complexiteit van de 
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aanbestedingsprocedures, het gebrek aan consistentie tussen deze projecten en projecten waarop 
het gebruik van de structuurfondsen en het Cohesiefonds is gebaseerd en de niet-correcte 
omzetting van EU-wetgeving in nationaal recht, en dat deze situatie naar behoren in aanmerking 
wordt genomen bij de interpretatie en toepassing van toekomstige voorschriften voor de gunning 
van overheidsopdrachten.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Wanneer door of namens overheden 
van de lidstaten overheidsopdrachten 
worden gegund, moeten de beginselen van 
de Verdragen 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 en de 
verdeling van bevoegdheden zoals 
vastgelegd in artikel 14, lid 1, VWEU en 
Protocol nr. 26. De richtlijn 
overheidsopdrachten moet de ruime 
beslissingsbevoegdheid waar 
overheidsdiensten bij het uitvoeren van 
hun openbaredienstverleningstaken over 
beschikken, eerbiedigen. Voor 
overheidsopdrachten met een waarde 
boven een bepaald drempelbedrag moeten 
echter bepalingen worden opgesteld voor 
de coördinatie van de nationale procedures 
voor aanbestedingen om te waarborgen dat 
deze beginselen in de praktijk worden 
geëerbiedigd en dat overheidsopdrachten 
worden opengesteld voor mededinging.
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Motivering

Aanpassing aan de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 aanbesteders in staat te 
stellen overheidsopdrachten beter te 
gebruiken ter ondersteuning van duurzame 
ontwikkeling, rekening houdend met de 
sociale en werknemersrechten en andere
gemeenschappelijke maatschappelijke 
doelen, en zo de efficiëntie van de 
overheidsuitbestedingen te verhogen.
Daarom moet in het bijzonder de 
deelneming worden bevorderd en 
aangemoedigd van kleine en middelgrote
ondernemingen, om hun toegang tot 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen 
en om aanbesteders in staat te stellen 
overheidsopdrachten beter te gebruiken, 
onverminderd hun autonomie om te 
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Unie. besluiten wat wordt aanbesteed en wat 
wordt gekocht. 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.

Motivering

De autonomie van aanbesteders om zelf te besluiten wat ze kopen mag niet worden aangetast.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn verzekert de 
toepassing van Richtlijn 2001/23/EG 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetten van de lidstaten betreffende het 
verzekeren van de rechten van 
werknemers in het geval van de 
overdracht van een onderneming, 
bedrijven of delen van ondernemingen of 
bedrijven om naleving van de regels voor 
gelijke concurrentie en de bescherming 
van werkers in de context van de 
overdracht van een onderneming te 
waarborgen. Het gaat daarbij met name 
om het recht om verplicht te stellen dat 
werknemers overgaan naar de 
rechtspersoon die de onderneming 
overneemt.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Zelfs indien zij niet noodzakelijk leiden 
tot corrupt gedrag, houden reële, potentiële 

(6) Zelfs indien zij niet noodzakelijk leiden 
tot corrupt gedrag, houden reële, potentiële 
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of vermeende belangenconflicten een groot 
risico in dat aanbestedingsbeslissingen op 
ongepaste wijze worden beïnvloed, hetgeen 
tot gevolg heeft dat de concurrentie wordt 
verstoord of dat de gelijke behandeling van 
gegadigden in het gedrang komt. Daarom 
moeten effectieve mechanismen worden 
opgezet om belangenconflicten te 
voorkomen, op te sporen en te verhelpen.

of vermeende belangenconflicten een groot 
risico in dat aanbestedingsbeslissingen op 
ongepaste wijze worden beïnvloed, hetgeen 
tot gevolg heeft dat de concurrentie wordt 
verstoord, dat de gelijke behandeling van 
gegadigden in het gedrang komt, en dat de 
uitvoering van aanbestedingsprocedures 
wordt vertraagd. Daarom moeten 
effectieve mechanismen worden opgezet 
om belangenconflicten te voorkomen, op te 
sporen en te verhelpen en om 
belemmeringen van de uitvoering daarvan 
te elimineren.

Amendement 5

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, 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 zowel van 
de huidige als van daaropvolgende 
aanbestedingsprocedures binnen de EU
indien deze verklaring vals blijkt te zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26
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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 
specifieke regels worden vastgesteld.

(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 
specifieke regels worden vastgesteld.
Evenzo is het omwille van 
grensoverschrijdende aanbestedingen 
essentieel om de aspecten die verband 
houden met het intellectuele-
eigendomsrecht te verduidelijken.

Amendement 7
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Om de betrokkenheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) bij de 
aanbestedingenmarkt te bevorderen, 
moeten aanbestedende diensten ertoe 
worden aangezet opdrachten in percelen te 
verdelen, maatregelen uit te voeren om 
deelneming van kmo's te stimuleren 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.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Te strenge eisen met betrekking tot de 
economische en financiële draagkracht 
vormen vaak een ongerechtvaardigde 
belemmering voor de betrokkenheid van 
kmo's bij overheidsopdrachten. 
Aanbestedende diensten mogen daarom 
niet eisen dat ondernemers een 
minimumomzet hebben waarvan de 
waarde drie keer de geraamde waarde van
de opdracht te boven gaat. In naar 
behoren gemotiveerde omstandigheden 
kunnen echter strengere eisen worden 
gesteld. Deze omstandigheden kunnen 
betrekking hebben op de hoge risico’s 
verbonden aan de uitvoering van de 
opdracht of het feit dat de tijdige en juiste 

Schrappen
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uitvoering van de opdracht van kritiek 
belang is, bijvoorbeeld omdat deze een 
noodzakelijke voorwaarde is voor de 
uitvoering van andere opdrachten.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Veel ondernemingen, niet in de 
laatste plaats kmo's, zijn van mening dat 
een grote belemmering voor hun deelname 
aan aanbestedingen is gelegen in de 
administratieve lasten die voortvloeien uit 
de verplichting om een aanzienlijk aantal 
certificaten of andere documenten over te 
leggen die verband houden met 
uitsluitings- en selectiecriteria. Het 
beperken van deze verplichtingen, 
bijvoorbeeld door middel van eigen 
verklaringen, kan leiden tot een 
aanzienlijke vereenvoudiging waarvan 
zowel aanbestedende diensten als 
ondernemers profiteren. Er moet echter 
worden geëist dat de inschrijver aan wie 
besloten is de opdracht te gunnen, het 
relevante bewijs verschaft, en 
aanbestedende diensten mogen geen 
overeenkomsten sluiten met inschrijvers 
die daartoe niet in staat zijn. Verdere 
vereenvoudiging kan worden bereikt door
gestandaardiseerde documenten zoals het 
Europees aanbestedingspaspoort, dat door 
alle aanbestedende diensten moet worden 
erkend en ruim moet worden bevorderd 
onder ondernemers, in het bijzonder onder 
kmo's, die door deze documenten 
aanzienlijk minder administratieve druk 
kunnen ondervinden.

(32) Veel ondernemingen, en met name
kmo's, zijn van mening dat een grote 
belemmering voor hun deelname aan 
aanbestedingen is gelegen in de 
administratieve lasten die voortvloeien uit 
de verplichting om een buitensporig aantal 
certificaten of andere documenten over te 
leggen die verband houden met 
uitsluitings- en selectiecriteria. Het 
beperken van deze verplichtingen, 
bijvoorbeeld door middel van eigen 
verklaringen, kan leiden tot een 
aanzienlijke vereenvoudiging waarvan 
zowel aanbestedende diensten als 
ondernemers profiteren. Er moet echter 
worden geëist dat de inschrijver aan wie 
besloten is de opdracht te gunnen, het 
relevante bewijs verschaft, en 
aanbestedende diensten mogen geen 
overeenkomsten sluiten met inschrijvers 
die daartoe niet in staat zijn. Het is nodig 
gestandaardiseerde documenten te 
introduceren zoals het Europees 
aanbestedingspaspoort, dat door alle 
aanbestedende diensten moet worden 
erkend en ruim moet worden bevorderd 
onder ondernemers, in het bijzonder onder 
kmo's, die door deze documenten 
aanzienlijk minder administratieve druk 
kunnen ondervinden.

Motivering

Het is van groot belang om de rol van kmo's in aanbestedingen te vergroten.
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Amendement 10

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 
gunningscriterium bij voorkeur de 
"economisch meest voordelige 
inschrijving" en pas daarna de "laagste 
prijs" 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.

Motivering

Bij de gunning van overheidsopdrachten moet niet het beginsel van de laagste prijs worden 
gevolgd, maar moet worden gekozen voor de wat duurzaamheid en economische effecten betreft 
meest voordelige inschrijving.

Amendement 11

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, ook op het vlak van milieu-
en sociale verantwoordelijkheid, de beste 
prijs-kwaliteitverhouding biedt. Bij de 
vaststelling van deze criteria wordt 
rekening gehouden met het voorwerp van 
de opdracht of van de productie, aangezien 
het prestatieniveau van iedere inschrijving 
aan de hand hiervan kan worden 
beoordeeld in verhouding tot de 
voorwerpen van de opdracht en de 
productie, 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, eerlijke mededinging 
mogelijk blijft, en moeten dus vergezeld 
gaan van voorschriften op basis waarvan 
de door de inschrijvers verstrekte 
informatie daadwerkelijk kan worden 
gecontroleerd.

Motivering

Wat betreft de criteria op het gebied van levenscyclusanalyse moet, naast de prijs-
kwaliteitverhouding, ook de toegevoegde waarde van sociale en milieuverantwoordelijkheid 
worden meegewogen.

Amendement 12

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 verband 
houden met het voorwerp van de opdracht
en/of productie, en indien zij worden 
vermeld in de aankondiging die als oproep 
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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.

tot mededinging wordt gebruikt, of in de 
documenten van de aanbesteding. Zij 
kunnen met name ten doel hebben de 
beroepsopleiding op de werkplek of de 
arbeidsparticipatie van moeilijk in het 
arbeidsproces te integreren personen te 
bevorderen, de werkloosheid te bestrijden 
of het milieu of het welzijn van dieren te 
beschermen. Als voorbeeld kan worden 
verwezen naar de verplichting om voor de 
uitvoering van de opdracht langdurig 
werkzoekenden aan te werven of in 
opleidingsacties voor werklozen of 
jongeren te voorzien, om de voorschriften 
van de basisverdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), 
met name IAO-verdrag nr. 94, 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.

Motivering

Onderstreping van het belang van IAO-verdrag nr. 94 over arbeidsvoorwaarden 
(overheidscontracten) met specifieke bepalingen over de gunning van overheidsopdrachten. De 
EU moet zich verplichten tot naleving van de IAO-normen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Uit de evaluatie is gebleken dat niet 
alle lidstaten consequent en systematisch 
toezicht houden op de uitvoering en de 
werking van de aanbestedingsregels. Dit 
heeft een negatieve invloed op de correcte 
tenuitvoerlegging van de voorschriften van 
deze richtlijnen, hetgeen veel kosten en 
onzekerheid met zich brengt. Een aantal 
lidstaten hebben een nationale centrale 
instantie aangesteld die 
aanbestedingskwesties behandelt, maar de 

(49) Uit de evaluatie is gebleken dat niet 
alle lidstaten consequent en systematisch 
toezicht houden op de uitvoering en de 
werking van de aanbestedingsregels en 
deze niet bevorderen. Dit heeft een 
negatieve invloed op de correcte 
tenuitvoerlegging van de voorschriften van 
deze richtlijnen, hetgeen veel kosten en 
onzekerheid met zich brengt. Een aantal 
lidstaten hebben een nationale centrale 
instantie aangesteld die 
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functies waarmee deze instanties belast 
zijn, verschillen sterk tussen lidstaten. 
Duidelijkere, meer consistente en 
gezagsvolle mechanismen voor toezicht en 
controle verhogen de kennis van de 
werking van de aanbestedingsregels, 
verschaffen ondernemers en aanbestedende 
diensten meer rechtszekerheid en dragen 
bij tot het scheppen van gelijke kansen 
voor marktdeelnemers. Deze mechanismen 
kunnen dienen als instrumenten voor het 
opsporen en tijdig verhelpen van 
problemen, in het bijzonder voor projecten 
die medegefinancierd worden door de 
Unie, en kunnen structurele gebreken aan 
het licht brengen. Er bestaat met name een 
grote behoefte om deze mechanismen te 
coördineren met het oog op een consistente 
toepassing, controle en begeleiding van het 
aanbestedingenbeleid, alsook om de 
resultaten van het aanbestedingenbeleid in 
heel de Unie te evalueren.

aanbestedingskwesties behandelt, maar de 
functies waarmee deze instanties belast 
zijn, verschillen sterk tussen lidstaten. 
Duidelijkere, meer consistente en 
gezagsvolle mechanismen voor informatie, 
toezicht en controle verhogen de kennis 
van de werking van de 
aanbestedingsregels, verschaffen 
ondernemers en aanbestedende diensten 
meer rechtszekerheid en dragen bij tot het 
scheppen van gelijke kansen voor 
marktdeelnemers. Deze mechanismen 
kunnen dienen als instrumenten voor het 
voorkomen, opsporen en tijdig verhelpen 
van problemen, in het bijzonder voor 
projecten die medegefinancierd worden 
door de Unie, en kunnen structurele 
gebreken aan het licht brengen. Er bestaat 
met name een grote behoefte om deze 
mechanismen te coördineren met het oog 
op een consistente toepassing, controle en 
begeleiding van het aanbestedingenbeleid, 
alsook om de resultaten van het 
aanbestedingenbeleid in heel de Unie te 
evalueren.

Amendement 14

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 

(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 en moet 
procedures aanbevelen die dienen te 
worden gevolgd indien inschrijvingen op 
overheidssopdrachten worden betwist. Zij 
moet onmiddellijk verslag kunnen 
uitbrengen over de werking van het beleid 
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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.

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, voor zover daardoor geen 
gewettigde openbare of particuliere 
belangen worden aangetast.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Niet alle aanbestedende diensten
kunnen de interne expertise hebben om 
economisch of technisch complexe 
opdrachten af te handelen. In dat verband
zou aangepaste professionele 
ondersteuning een daadwerkelijke 
aanvulling vormen op activiteiten van 
toezicht en controle. Deze doelstelling kan 
worden bereikt door instrumenten voor 
kennisdeling (kenniscentra) die technische 
bijstand bieden aan aanbestedende 
diensten; voorts kunnen ondernemingen, en
niet het minst kmo's, administratieve 
bijstand genieten, in het bijzonder wanneer 
zij over de grenzen heen deelnemen aan 
aanbestedingsprocedures.

(51) Bepaalde aanbestedende diensten, met 
name op regionaal niveau, hebben niet de
interne expertise om economisch of
technisch complexe opdrachten af te 
handelen. In dat verband vormt aangepaste 
professionele ondersteuning een 
daadwerkelijke aanvulling op activiteiten 
van toezicht en controle. Deze doelstelling 
kan worden bereikt door instrumenten voor 
kennisdeling (kenniscentra) die technische 
bijstand bieden aan aanbestedende 
diensten; voorts kunnen ondernemingen, en
met name kmo's, administratieve bijstand 
genieten, in het bijzonder wanneer zij over 
de grenzen heen deelnemen aan 
aanbestedingsprocedures.

Motivering

Het is van groot belang om de rol van kmo's in aanbestedingen te vergroten.



PE492.617v02-00 16/58 AD\912426NL.doc

NL

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) De wijze waarop deze richtlijn 
wordt omgezet is van het grootste belang 
voor de vereenvoudiging van wetgeving, 
evenals voor een eenvormige uitleg en 
toepassing van de EU-voorschriften 
inzake de gunning van 
overheidsopdrachten, en draagt daarmee 
bij tot de noodzakelijke rechtszekerheid 
die door aanbestedende diensten, met 
name op lager niveau, en ook door kmo's 
wordt verlangd. De Commissie en de 
lidstaten moeten er daarom voor zorgen 
dat bij de omzetting van deze richtlijn ook 
rekening wordt gehouden met de grote 
invloed van nationale 
aanbestedingswetgeving op de toegang tot 
Europese fondsen. Om die reden is het 
van het grootste belang voor de lidstaten 
om versnippering in de uitleg en 
toepassing te voorkomen en bij te dragen 
tot vereenvoudiging op nationaal niveau.

Motivering

Het is belangrijk dat de omzetting de vereenvoudigings- en harmonisatie-inspanningen niet 
belemmert, zodat er geen versnippering van de regels in de Unie plaatsvindt, wat voor kmo's en 
kleinere aanbestedende diensten op regionaal en lokaal niveau de grootste nadelige effecten met 
zich mee zou brengen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 ter) Daarnaast dienen de Commissie 
en de lidstaten regelmatig trainings- en 
bewustwordingscampagnes te voeren en 
zich bezig te houden met advisering die 
gericht is op regionale en plaatselijke 
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autoriteiten en kmo's, waarin ook andere 
belangstellende partijen betrokken 
worden, teneinde te zorgen voor kennis 
van zaken bij deelneming aan 
overheidsopdrachten, de frequentie van 
fouten te verminderen, en de benodigde 
expertise bij de aanbestedende diensten 
binnen plaatselijke en regionale 
overheidsdiensten te ontwikkelen om 
innovatieve aanbestedingen uit te voeren.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een geheel van werken, leveringen en/of 
diensten, zelfs indien aangekocht in 
verschillende opdrachten, vormt één 
enkele aanbesteding in de zin van deze 
richtlijn indien de opdrachten deel 
uitmaken van één enkel project.

Schrappen

Motivering

Deze definitie is te algemeen en te vaag.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opdrachten met betrekking tot de in 
bijlage XVI vermelde sociale en andere 
specifieke diensten worden uitsluitend 
geregeld door de artikelen 74 t/m 76 van 
deze richtlijn.

Motivering

De opzet van de voorgestelde richtlijn is zodanig dat sociale en andere diensten alleen worden 
geregeld door de artikelen 74 t/m 76. Dat moet omwille van de helderheid zo vroeg mogelijk in 
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de tekst van het voorstel duidelijk worden gemaakt.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het 
recht van overheidsinstanties op alle 
niveaus om te beslissen of, hoe en in 
welke mate zij taken van openbaar belang 
zelf wensen uit te voeren. 
Overheidsinstanties mogen taken van 
openbaar belang uitvoeren met hun eigen 
middelen, zonder dat zij verplicht zijn om
een beroep te doen op externe 
marktdeelnemers. Zij kunnen ervoor 
kiezen om die taken uit te voeren in 
samenwerking met andere 
overheidsinstanties.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "overheidsopdrachten voor diensten" 
zijn andere opdrachten dan de in punt 8 
bedoelde opdrachten die betrekking hebben 
op de verrichting van diensten;

(11) "overheidsopdrachten voor diensten" 
zijn andere opdrachten dan de in punt 8 
bedoelde opdrachten die betrekking hebben 
op de verrichting van diensten; deze 
omvatten "kennisgebaseerde" of 
intellectuele diensten, d.w.z. diensten die 
niet noodzakelijkerwijs dezelfde resultaten 
opleveren, omdat de essentie van deze 
diensten is dat ze door middel van 
intellectuele inspanningen tot een 
oplossing voor een taak komen. Bij dit 
type diensten kan het wel mogelijk zijn om 
een beschrijving van het doel of de taak te 
geven, afhankelijk van het type dienst, 
maar kan van tevoren geen 
ondubbelzinnige en volledige beschrijving 
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van de dienst (omschrijving van de 
werkzaamheden met vooraf vastgestelde 
parameters) worden gegeven.

Motivering

Enkele overwegingen en bepalingen van de richtlijn kunnen door de specifieke/bijzondere aard 
van intellectuele diensten irrelevant/betekenisloos voor deze diensten zijn: het resultaat kan niet 
tot in detail worden gespecificeerd voordat ze zijn verricht. Uitzondering: omgekeerde veilingen.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) een "sociaal duurzaam 
productieproces" is een productieproces 
waarin bij de uitvoering van werken, de 
verrichting van leveringen en de verlening 
van diensten de wet- en regelgeving en de 
normen inzake gezondheid en veiligheid, 
sociale bescherming en arbeid in acht 
worden genomen, met name waar het gaat 
om het beginsel van gelijke behandeling 
op het werk. Het beginsel van gelijke 
behandeling op het werk heeft betrekking 
op de eerbiediging van de toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de 
wet- en regelgeving en de normen inzake 
gezondheid en veiligheid, sociale 
bescherming en arbeid, zoals bepaald in 
de Unie- en nationale wetgeving en 
collectieve overeenkomsten die van 
toepassing zijn op de plaats waar de 
werken worden uitgevoerd, de leveringen 
worden verricht en de diensten worden 
verleend.

Motivering

Het is belangrijk dat aanbestedende diensten goede arbeidsvoorwaarden kunnen stimuleren en 
ter bescherming van de volksgezondheid kunnen optreden tegen sociale dumping. Doel van deze 
definitie is een latere verwijzing naar het begrip "sociaal duurzaam productieproces" mogelijk te 
maken.
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 130 000 euro voor overheidsopdrachten 
voor leveringen en voor diensten gegund 
door aanbestedende diensten die centrale 
overheidsinstanties zijn, en voor door deze 
instanties georganiseerde prijsvragen; wat 
betreft overheidsopdrachten voor 
leveringen afkomstig van aanbestedende 
diensten die op het gebied van defensie 
werkzaam zijn, geldt deze drempel alleen 
voor opdrachten betreffende producten die 
onder bijlage III vallen;

(b) 300 000 euro voor overheidsopdrachten 
voor leveringen en voor diensten gegund 
door aanbestedende diensten die centrale 
overheidsinstanties zijn, en voor door deze 
instanties georganiseerde prijsvragen; wat 
betreft overheidsopdrachten voor 
leveringen afkomstig van aanbestedende 
diensten die op het gebied van defensie 
werkzaam zijn, geldt deze drempel alleen 
voor opdrachten betreffende producten die 
onder bijlage III vallen;

Motivering

Aangepaste waarden voor de drempels garanderen een efficiëntere balans tussen 
administratieve lasten en controle in de aanbestedingsprocedures. De vermelde waarden zijn 
realistischer dan de ramingen van de Commissie.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – 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) 500 000 euro voor overheidsopdrachten 
voor leveringen en voor diensten gegund 
door lagere aanbestedende diensten en voor 
door deze diensten georganiseerde 
prijsvragen;

Motivering

Aangepaste waarden voor de drempels garanderen een efficiëntere balans tussen 
administratieve lasten en controle in de aanbestedingsprocedures. De vermelde waarden zijn 
realistischer dan de ramingen van de Commissie.
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarde van de drempels zal jaarlijks 
worden aangepast aan de hand van de 
wijzigingen in het geharmoniseerde 
indexcijfer van de consumptieprijzen voor 
de Europese Economische Ruimte.

Motivering

In een vaste waarde voor de drempels worden de voortdurende veranderingen in de koopkracht 
niet weerspiegeld. Het koppelen van de drempels aan en het aanpassen ervan aan de hand van 
een gevestigde index zou een passende maatregel zijn.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de twee jaar vanaf 30 juni 2014 
controleert de Commissie of de in artikel 4, 
onder a), b) en c), vastgestelde drempels 
overeenstemmen met de in de 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(GPA-overeenkomst) vastgestelde 
drempels en herziet zij indien nodig deze 
drempels.

Om de twee jaar vanaf 30 juni 2014 
controleert de Commissie of de in artikel 4, 
onder a), b) en c), vastgestelde drempels 
overeenstemmen met de in de 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(GPA-overeenkomst) vastgestelde 
drempels en herziet zij indien nodig deze 
drempels na raadpleging van de lidstaten 
over de toepassing van de drempels op 
bepaalde sectoren en typen opdrachten.

Motivering

De lidstaten moeten worden geraadpleegd voordat de drempels in bepaalde sectoren en voor 
bepaalde typen opdrachten worden herzien.
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de in lid 1 van dit artikel genoemde 
herziening herziet de Commissie eveneens:

2. Bij de in lid 1 van dit artikel genoemde 
herziening, en na raadpleging van de 
lidstaten, herziet de Commissie eveneens:

Motivering

De lidstaten moeten worden geraadpleegd voordat de drempels in bepaalde sectoren en typen 
opdrachten worden herzien.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) arbitrage- en bemiddelingsdiensten; (c) arbitrage- en bemiddelingsdiensten, met 
inbegrip van geschillenregelingsdiensten, 
alsmede juridische en notarisdiensten;

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) inzake financiële diensten betreffende 
de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de 
overdracht van effecten of andere 
financiële instrumenten, in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, door de centrale 
banken verleende diensten en activiteiten 
die zijn uitgevoerd in het kader van de 
Europese Faciliteit voor financiële 
stabiliteit;

(d) inzake financiële diensten betreffende 
de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de 
overdracht van effecten of andere 
financiële instrumenten, in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, financiële diensten 
die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging 
van de financieringsinstrumenten in de 
zin van artikel 44 van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 van de Raad, door de 
centrale banken verleende diensten en 
activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader 
van de Europese Faciliteit voor financiële 
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stabiliteit, en transacties om 
aanbestedende overheidsdiensten van geld 
of kapitaal te voorzien;

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) inzake arbeidsovereenkomsten; (e) inzake arbeidsovereenkomsten of 
collectieve overeenkomsten die bijdragen 
tot verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden;

Motivering

Dit amendement heeft als doel in te spelen op de zorgen die naar voren kwamen in zaak C-
271/08 van het Hof van Justitie (Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland). De 
voorgestelde tekst is gebaseerd op paragraaf 59 van het arrest in zaak C-67/97 van het Hof van 
Justitie (Albany) en heeft als doel collectieve overeenkomsten die bijdragen tot de verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden, zoals afspraken over aanvullende pensioenregelingen en 
verzekeringen, uit te sluiten.

Amendement 31

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) de activiteiten van deze rechtspersoon 
worden in hun geheel uitgeoefend voor de 
controlerende aanbestedende dienst of voor 
andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden gecontroleerd 
of in verband met de levering van diensten 
van algemeen belang;

Motivering

De levering van diensten van algemeen belang is niet gericht op het maken van winst, maar op 
het vervullen van de behoeften van de burgers. Daarom moeten activiteiten op het gebied van 
diensten van algemeen belang in aanmerking worden genomen.
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privé-deelneming 
plaatsvindt, hetgeen als gevolg heeft dat de 
lopende opdrachten voor mededinging 
moeten worden opengesteld door middel 
van gewone aanbestedingsprocedures.

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en 
met 4 voorzien, zijn niet langer van 
toepassing wanneer een privé-deelneming 
plaatsvindt, hetgeen als gevolg heeft dat de 
lopende opdrachten voor mededinging 
moeten worden opengesteld door middel 
van gewone aanbestedingsprocedures, 
tenzij de privé-deelneming ten tijde van de 
initiële aanbesteding bij wet is vastgelegd.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beginselen van het gunnen van 
overheidsopdrachten

Doel en beginselen van het gunnen van 
overheidsopdrachten

Motivering

Enkele lidstaten hebben te kennen gegeven dat een verwijzing naar het doel van de richtlijn moet 
worden opgenomen.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze richtlijn is om een 
efficiënte besteding van publieke 
middelen te waarborgen, een hoge 
kwaliteit van de gunning van 
overheidsopdrachten te bevorderen, de 
mededinging en de werking van 
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aanbestedingsmarkten te versterken en 
gelijke kansen voor ondernemingen en 
andere aanbieders te waarborgen bij de 
inschrijving op overheidsopdrachten voor 
leveringen, diensten en werken in het 
kader van open aanbestedingen van 
overheidsopdrachten.
Overheidsopdrachten moeten worden 
ingezet voor slimme, duurzame, inclusieve 
groei, om gemeenschappelijke 
maatschappelijke doelen te bevorderen en 
om hoogwaardige goederen en diensten te 
leveren. Overheden op alle niveaus 
hebben het recht om te beslissen hoe zij de 
aanbesteding regelen en hun diensten 
organiseren.

Motivering

Enkele lidstaten hebben opgemerkt dat een verwijzing naar het doel van de richtlijn moet 
worden opgenomen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen inzake sociale en 
arbeidsbescherming en de 
arbeidsvoorwaarden die gelden op de 
locatie waar het werk, de dienst of de 
levering moet worden uitgevoerd, zoals 
bepaald in nationale wetgeving en/of 
collectieve overeenkomsten of 
voorzieningen in de internationale 
arbeidswet zoals opgesomd in bijlage XI 
en met name in IAO-verdrag nr. 94.

Motivering

Onderstreping van het belang van IAO-verdrag nr. 94 over arbeidsvoorwaarden 
(overheidscontracten) met specifieke bepalingen over de gunning van overheidsopdrachten. De 
EU moet zich verplichten tot naleving van de IAO-normen.
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Amendement 36

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

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 
tot deelneming de desbetreffende 
beroepskwalificatieniveaus vermelden van 
de personen die met de uitvoering van de 
opdracht worden belast.

Motivering

In de huidige tekst lijkt het dat bij diensten die grotendeels door het personeel worden verricht 
(zoals ingenieursadviesdiensten), het projectteam mogelijk al in de aanvraag tot deelneming 
door de gegadigden moet worden vastgesteld. In de praktijk is het onmogelijk om al het 
personeel reeds in de inschrijving aan de opdracht toe te wijzen, gelet op de totale duur van de 
selectie- en gunningsprocedure.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures 
voorbehouden aan beschutte werkplaatsen 
en aan ondernemers die de 
maatschappelijke en professionele 
integratie van gehandicapte en 
achtergestelde werknemers tot hoofddoel 
hebben, of erin voorzien dat deze 
opdrachten worden uitgevoerd in het kader 
van programma’s voor beschermde arbeid, 
mits meer dan 30% van de werknemers van 
deze werkplaatsen, ondernemingen of 
programma's gehandicapte of 
achtergestelde werknemers zijn.

De lidstaten kunnen het recht om deel te 
nemen aan aanbestedingsprocedures 
voorbehouden aan:
a) beschutte werkplaatsen, of erin voorzien 
dat deze opdrachten worden uitgevoerd in 
het kader van programma's voor 
beschermde arbeid, mits de meerderheid 
van de betrokken werknemers bestaat uit 
gehandicapten die op grond van de aard 
of de ernst van hun handicap geen beroep 
onder normale omstandigheden kunnen 
uitoefenen of niet gemakkelijk werk 
vinden op de gewone markt;



AD\912426NL.doc 27/58 PE492.617v02-00

NL

b) sociale ondernemingen en 
programma's die de maatschappelijke en 
professionele integratie van 
achtergestelde werknemers tot doel 
hebben, mits meer dan 30% van de 
werknemers van deze ondernemingen of 
programma's gehandicapte of 
achtergestelde werknemers zijn.

Motivering

Om gelijke kansen te waarborgen en bij te dragen aan sociale cohesie moet rekening worden 
gehouden met de specifieke situaties van personen met een handicap en achtergestelde 
werknemers. Beide situaties moeten echter van elkaar worden onderscheiden en verschillend 
worden behandeld.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst de informatie die
hem door een ondernemer als vertrouwelijk 
is verstrekt, niet bekend; hieronder vallen 
met name, zonder daartoe beperkt te 
blijven, fabrieks- of bedrijfsgeheimen en 
de vertrouwelijke aspecten van 
inschrijvingen.

1. Tenzij in deze richtlijn of in het 
nationale recht inzake toegang tot 
informatie anders is bepaald, en 
onverminderd de verplichtingen inzake 
bekendmaking van gegunde 
overheidsopdrachten en de 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers overeenkomstig de artikelen 
48 en 53 van deze richtlijn, maakt een 
aanbestedende dienst informatie die hem 
door een ondernemer al dan niet als 
vertrouwelijk is verstrekt, niet bekend; 
hieronder vallen met name, zonder daartoe 
beperkt te blijven, fabrieks- of 
bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke 
aspecten van inschrijvingen, tenzij het voor 
de uitvoering van deze richtlijn of het 
toepasselijke nationale recht absoluut 
noodzakelijk is om dit wel te doen.

Motivering

Voor ondernemingen, met name kmo's, is het belangrijk dat geen enkele informatie bekend wordt 
gemaakt, tenzij het gerechtvaardigd is om dit wel te doen.
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Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 – alinea 1

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 
vier 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.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

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.

Motivering

De volgende alinea zorgt er in voldoende mate voor dat aanbestedende diensten slechts over 
beperkte gronden voor rechtvaardiging beschikken.
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Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) met betrekking tot 
kennisgebaseerde diensten;

Motivering

De mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen is de enige procedure die 
passend is voor creatieve diensten, omdat niet kan worden geanticipeerd op de resultaten 
daarvan. Daarom moeten "intellectuele of kennisgebaseerde diensten" (definitie voorgesteld in 
artikel 1) duidelijk als zodanig worden vermeld en moet de omzetting van de 
mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen verplicht worden gesteld.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 40 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht.

De termijn voor ontvangst van de 
inschrijvingen bedraagt minimaal 52 dagen
vanaf de verzenddatum van de 
aankondiging van de opdracht.

Motivering

De nieuwe termijnen zijn in de praktijk te kort, met name voor kmo's, en zouden de mededinging 
kunnen beperken.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – 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 of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 

De termijn voor de ontvangst van 
aanvragen tot deelneming bedraagt 
minimaal 37 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de aankondiging van de 
opdracht of, wanneer een 
vooraankondiging wordt gebruikt als een 
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oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

oproep tot mededinging, vanaf de 
verzenddatum van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling.

Motivering

De nieuwe termijnen zijn in de praktijk te kort, met name voor kmo's, en zouden de mededinging 
kunnen beperken. 

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 35
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

De termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 40
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum 
van de uitnodiging tot inschrijving.

Motivering

De nieuwe termijnen zijn in de praktijk te kort, met name voor kmo's, en zouden de mededinging 
kunnen beperken. 

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging hebben bekendgemaakt 
die niet wordt gebruikt als oproep tot 
mededinging, kan de termijn voor de 
ontvangst van inschrijvingen, als 
vastgesteld in lid 2, tweede alinea, van dit 
artikel, worden verkort tot 15 dagen, mits 
aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

3. Wanneer de aanbestedende diensten een 
vooraankondiging hebben bekendgemaakt 
die niet wordt gebruikt als oproep tot 
mededinging, kan, als algemene regel, de 
termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen, als vastgesteld in lid 2, 
tweede alinea, van dit artikel, worden 
verkort tot 36 dagen, maar in geen geval 
tot minder dan 22 dagen, mits aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:

Motivering

De nieuwe termijnen zijn in de praktijk te kort, met name voor kmo's, en zouden de mededinging 
kunnen beperken.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deze vooraankondiging is minimaal 45 
dagen en maximaal twaalf maanden voor 
de verzenddatum van de aankondiging van 
opdracht ter bekendmaking verzonden.

(b) deze vooraankondiging is minimaal 52 
dagen en maximaal twaalf maanden voor 
de verzenddatum van de aankondiging van 
opdracht, ter bekendmaking verzonden.

Motivering

De nieuwe termijnen zijn in de praktijk te kort, met name voor kmo's, en zouden de mededinging 
kunnen beperken.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten onderhandelen 
met de inschrijvers over de ingediende 
inschrijvingen om de inhoud van de 
offertes te verbeteren teneinde deze beter 
te doen aansluiten bij de gunningscriteria 
en de in de tweede alinea van lid 1 
bedoelde minimumeisen.

De aanbestedende diensten onderhandelen 
met de inschrijvers over de inhoud van de 
inschrijving, die is onderworpen aan de in 
de tweede alinea van lid 1 bedoelde 
minimumeisen.

Motivering

De wijze waarop de onderhandelingen worden gevoerd moet worden verduidelijkt en de 
minimumeisen mogen niet worden veranderd.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten mogen de 
voorgestelde oplossingen of andere door 

De aanbestedende diensten gaan volledig 
te goeder trouw te werk en maken de 
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een deelnemer aan de dialoog verstrekte 
vertrouwelijke inlichtingen niet zonder zijn 
instemming aan de andere deelnemers 
bekendmaken. Een dergelijke instemming 
mag niet de vorm aannemen van een 
algemene ontheffing, maar wordt 
verleend onder verwijzing naar de 
beoogde bekendmaking van specifieke 
oplossingen of andere vertrouwelijke 
informatie.

voorgestelde oplossingen of andere door 
een deelnemer aan de dialoog verstrekte 
vertrouwelijke inlichtingen niet zonder zijn 
instemming aan de andere deelnemers 
bekend, welke instemming niet als 
voorwaarde mag worden gesteld om aan 
de concurrentiegerichte dialoog deel te 
nemen.

Motivering

Het is belangrijk om intellectuele-eigendomsrechten op door de inschrijver in het kader van 
diens inschrijving voorgestelde oplossingen voldoende te beschermen.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maximale duur van de 
concurrentiegerichte dialoog is twaalf 
maanden vanaf de datum van de oproep 
tot mededinging.

Motivering

De concurrentiegerichte dialoog is ingevoerd bij de richtlijn uit 2004. De ervaring tot op heden 
is dat gegadigden vanwege het risico van "cherry-picking" in de concurrentiegerichte dialoog 
pas in de laatste fase van de dialoog of in de definitieve inschrijving innovatieve oplossingen 
aandragen. Als gevolg hiervan zou de procedure abnormaal lang kunnen duren. De ervaring tot 
nu toe is dat de vereiste technische input aanzienlijk is.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

(i) het ontbreken van mededinging om 
wettelijke of technische redenen;
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Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, voortvloeiende uit 
overmacht, het onmogelijk maakt de 
gestelde termijnen voor openbare 
procedures, niet-openbare procedures en 
procedures van gunning door 
onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen. 
De ter rechtvaardiging van de dwingende 
spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, voortvloeiende uit 
gebeurtenissen die door de aanbestedende 
diensten niet kunnen worden voorzien, het 
onmogelijk maakt de gestelde termijnen 
voor openbare procedures, niet-openbare 
procedures en procedures van gunning 
door onderhandelingen met voorafgaande 
oproep tot mededinging in acht te nemen. 
De ter rechtvaardiging van de dwingende 
spoed ingeroepen omstandigheden mogen 
in geen geval aan de aanbestedende 
diensten te wijten zijn;

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van de procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder bekendmaking 
van een aankondiging van opdracht kan 
gebruik worden gemaakt voor nieuwe 
werken of diensten bestaande uit de 
herhaling van soortgelijke werken of 
diensten die door dezelfde aanbestedende 
diensten aan de met een vroegere opdracht 
belaste dienstverlener zijn toevertrouwd, 
mits deze werken of diensten 
overeenstemmen met een basisproject dat 
het voorwerp vormde van een 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, bedoelde 
procedures geplaatste eerste opdracht. Het 
basisproject dient de omvang van de 
aanvullende werken of diensten evenals 
de voorwaarden waaronder deze worden 
gegund, te vermelden.

Van de procedure van gunning door 
onderhandelingen zonder bekendmaking 
van een aankondiging van opdracht kan 
gebruik worden gemaakt voor nieuwe 
werken of diensten bestaande uit de 
herhaling van soortgelijke werken of 
diensten die door dezelfde aanbestedende 
diensten aan de met een vroegere opdracht 
belaste dienstverlener zijn toevertrouwd, 
mits deze werken of diensten 
overeenstemmen met een basisproject dat 
het voorwerp vormde van een 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, bedoelde 
procedures geplaatste eerste opdracht.
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Motivering

Mogelijke aanvullende werken of diensten bij het basisproject zullen worden vermeld in het 
instrument van een "Optie". Daarom is een aanvullende verklaring overbodig.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan de termijn die is 
vastgesteld in de nationale bepalingen van 
de individuele lidstaten.

Motivering

Met het oog op een betere wetgeving is het een passende maatregel om de maximumtermijn vast 
te stellen in overeenstemming met de specifieke behoeften van de individuele lidstaten.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten kunnen 
elektronische veilingen gebruiken waarin 
nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe 
waarden voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.

De aanbestedende diensten kunnen enkel 
in het geval van gestandaardiseerde 
diensten en leveringen elektronische 
veilingen gebruiken waarin nieuwe, 
verlaagde prijzen, en/of nieuwe waarden 
voor bepaalde elementen van de 
inschrijvingen worden voorgesteld.
Bepaalde opdrachten voor diensten en 
bepaalde opdrachten voor werken die 
intellectuele prestaties betreffen, zoals het 
ontwerpen van bouwwerken, mogen geen 
voorwerp van elektronische veilingen zijn.
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Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 5 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
aanbestedingswet wordt de nationale wet 
die de gunning regelt, vastgesteld volgens 
de volgende regels:

5. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
aanbestedingswet krachtens lid 3 wordt de 
nationale wet die de gunning regelt, 
vastgesteld volgens de volgende regels:

Motivering

Net als in lid 6 moet ook de concrete situatie van het ontbreken van een overeenkomst als die 
waarop dit lid van toepassing is worden vermeld.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen omvatten de mededeling 
aan andere gegadigden en inschrijvers van 
relevante informatie waarover uitwisseling 
heeft plaatsgevonden in het kader van of 
ten gevolge van de betrokkenheid van de 
gegadigde of inschrijver bij de 
voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure, alsmede de 
vaststelling van passende termijnen voor de 
ontvangst van inschrijvingen. De betrokken 
gegadigde of inschrijver wordt slechts van 
de aanbestedingsprocedure uitgesloten 
indien er geen andere middelen zijn om de 
naleving van het beginsel van gelijke 
behandeling te verzekeren.

Deze maatregelen omvatten de mededeling 
aan andere gegadigden en inschrijvers van 
relevante informatie waarover uitwisseling 
heeft plaatsgevonden in het kader van of 
ten gevolge van de betrokkenheid van de 
gegadigde of inschrijver bij de 
voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure, alsmede de 
vaststelling van passende termijnen voor de 
ontvangst van inschrijvingen. De betrokken 
gegadigde of inschrijver wordt slechts van 
de aanbestedingsprocedure uitgesloten 
indien de aanbestedende dienst aantoont 
dat er geen andere middelen zijn om de 
naleving van het beginsel van gelijke 
behandeling te verzekeren.

Motivering

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in order 
to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does not 
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distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided that 
the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under its 
responsibility.

Amendement 57

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.

Deze kenmerken hebben eveneens 
betrekking op specifieke processen voor de 
productie of verrichting van de gevraagde 
werken, leveringen of diensten of op elk 
ander stadium van de levenscyclus en het 
sociaal duurzame productieproces als 
bedoeld in artikel 2, punten 22 en 22 bis 
(nieuw).

Motivering

Het is belangrijk om aanbestedende diensten in staat te stellen sociale en milieuoverwegingen te 
bevorderen. Een aanbestedende dienst kan reeds in de technische specificaties strenge sociale en 
milieueisen vaststellen.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De technische specificaties bepalen ook of 
de overdracht van intellectuele-
eigendomsrechten vereist zal zijn.

De technische specificaties bepalen ook of 
de overdracht van intellectuele-
eigendomsrechten vereist zal zijn, en 
indien dit het geval is, de 
vergoedingsvoorwaarden voor de 
verwerving van deze rechten.

Motivering

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order to 
ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
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intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures and 
procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public procurement" 
directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual property rights must be 
based on the remuneration of the right holder.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De technische specificaties kunnen 
bijvoorbeeld ook voorschriften bevatten 
inzake: 
prestaties, waaronder milieu- en 
klimaatprestatieniveaus en prestaties op 
het vlak van een sociaal duurzaam 
productieproces; de organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het personeel 
dat is aangewezen om het desbetreffende 
contract uit te voeren; veiligheid of 
afmetingen, met inbegrip van de 
procedures voor kwaliteitsborging, 
terminologie, symbolen, tests en 
testmethoden, verpakking, markering en 
etikettering, gebruiksaanwijzingen; de 
levenscycluskenmerken (zoals 
gedefinieerd in artikel 2, punt 22); de 
kenmerken van een sociaal duurzaam 
productieproces (zoals gedefinieerd in 
artikel 2, punt 22 bis); voorschriften ten 
aanzien van opzet en kostenberekening, 
de test-, inspectie- en 
goedkeuringsvoorwaarden voor werken 
en constructiemethoden of -technieken en 
alle andere technische voorwaarden die 
de aanbestedende dienst mag 
voorschrijven krachtens algemene of 
specifieke regelgeving, ten aanzien van de 
voltooide werken en de materialen of 
onderdelen die daarvoor gebruikt worden.

Amendement 60
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief milieukenmerken, mits de 
parameters voldoende nauwkeurig zijn 
opdat de inschrijvers het voorwerp van de 
opdracht kunnen bepalen en de 
aanbestedende diensten de opdracht 
kunnen gunnen;

(a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief sociale en
milieukenmerken, mits de parameters 
voldoende nauwkeurig zijn opdat de 
inschrijvers het voorwerp van de opdracht 
kunnen bepalen en de aanbestedende 
diensten de opdracht kunnen gunnen; 
overeenkomstig lid 1 kunnen de 
technische specificaties worden 
aangegeven in termen van prestatie- of 
functionele eisen aan de kenmerken van 
de levenscyclus of het sociaal duurzame 
productieproces van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten, naast technische 
specificaties in termen van prestatie- of 
functionele eisen ten aanzien van de in 
gebruik zijnde werken, leveringen of 
diensten;

Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de voorschriften voor de keur hebben 
alleen betrekking op kenmerken die 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht of de productie van 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;

Motivering

Wanneer de voorschriften beperkt worden tot de kenmerken die verband houden met het 
voorwerp van de opdracht, is er geen plaats voor keuren die bijvoorbeeld te maken hebben met 
de werkomgeving.
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Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De publicatie van vooraankondigingen moet verplicht worden gesteld met het oog op de 
transparantie en de volledige informatieverstrekking aan ondernemingen, met name aan kmo's, 
om hen ruimschoots de tijd te geven voor het voorbereiden van hun inschrijvingen.

Amendement 63

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

De publicatie van vooraankondigingen moet verplicht worden gesteld met het oog op de 
transparantie en de volledige informatieverstrekking aan ondernemingen, met name aan kmo's, 
om hen ruimschoots de tijd te geven voor het voorbereiden van hun inschrijvingen.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de inschrijving is afkomstig van een 
inschrijver die niet is uitgesloten van 
deelname overeenkomstig de artikelen 21 
en 55 en die voldoet aan de 
overeenkomstig artikel 56 door de 
aanbestedende dienst vastgestelde 
selectiecriteria en, in voorkomend geval, de 
niet-discriminerende regels en criteria als 
bedoeld in artikel 64.

(b) de inschrijving is afkomstig van een 
inschrijver die niet is uitgesloten van 
deelname overeenkomstig de artikelen 21 
en 55 en die voldoet aan de 
overeenkomstig artikel 56 door de 
aanbestedende dienst vastgestelde 
selectiecriteria en, in voorkomend geval, de 
niet-discriminerende regels en criteria als 
bedoeld in de artikelen 64 en 71.

Motivering

Artikel 71 heeft betrekking op onderaanneming, die ook in aanmerking moet worden genomen.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbestedende diensten kunnen 
besluiten een opdracht niet te gunnen aan 
de inschrijver die de beste inschrijving 
heeft ingediend, wanneer is vastgesteld dat 
de inschrijving niet voldoet aan 
verplichtingen uit hoofde van wetgeving, 
regelgeving en andere bindende 
voorschriften van de Unie of de lidstaat op 
het gebied van sociaal, arbeids- of 
milieurecht of collectieve overeenkomsten 
die gelden op de locatie waar het werk, de 
dienst of de levering uitgevoerd wordt of
uit hoofde van de in bijlage XI vermelde 
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bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht, op voorwaarde dat zij verband 
houden met het voorwerp van het 
contract.

Amendement 66

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:

Motivering

De uitsluiting op basis van ernstige gronden moet voor alle lidstaten, zonder uitzondering, een 
verplichting zijn.

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op 
het gebied van sociale en arbeidswetgeving 
of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI 
bedoelde internationale sociale en 
milieuovereenkomsten. Naleving van de 
Uniewetgeving of van internationale 
bepalingen houdt ook in dat deze 
wetgeving op gelijkwaardige wijze kan 
worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van 
schendingen van verplichtingen die door de 
nationale wetten of de wetgeving van de 
Unie zijn vastgesteld op het gebied van 
sociale en arbeidswetgeving, 
milieuwetgeving of collectieve 
overeenkomsten zoals bv. cao's, of van de 
in bijlage XI bedoelde internationale 
sociale en milieuovereenkomsten. 
Naleving van de Uniewetgeving of van 
internationale bepalingen houdt ook in dat 
deze wetgeving op gelijkwaardige wijze 
kan worden nageleefd;

Amendement 68
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een vroegere opdracht of vroegere 
opdrachten van vergelijkbare aard bij 
dezelfde aanbestedende dienst.

(d) wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
wezenlijke voorschriften uit hoofde van 
een vroegere opdracht of vroegere 
opdrachten van vergelijkbare aard.

Motivering

De schrapping is nodig om herhaalde inbreuken binnen de lidstaat en bij plaatselijke overheden 
die alle deel uitmaken van de publieke sector, te voorkomen.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de in de eerste 
alinea, onder d), bedoelde 
uitsluitingsgrond voorzien de 
aanbestedende diensten in een methode 
voor de beoordeling van contractuele 
prestaties op basis van objectieve en 
meetbare criteria die op een 
systematische, consistente en transparante 
wijze worden gehanteerd. Elke 
prestatiebeoordeling wordt 
bekendgemaakt aan de desbetreffende 
ondernemer, die de gelegenheid krijgt 
bezwaar te maken tegen de bevindingen 
en bescherming in rechte kan verkrijgen.

Schrappen

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in de leden 1, 2, 3, 4 en 5 bepaalde is 
van toepassing op
onderaannemingsprocedures en 
onderaannemers.

Motivering

Doel is de aanbestedende diensten beter in staat te stellen om onderaanneming in aanmerking te 
nemen.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk twee jaar na de in artikel 92, 
lid 1, vastgestelde datum wordt het 
paspoort uitsluitend in elektronische vorm 
verstrekt.

2. Uiterlijk twee jaar na de in artikel 92, 
lid 1, vastgestelde datum wordt het 
paspoort uitsluitend in elektronische vorm 
verstrekt, tenzij er technische redenen 
bestaan die het voor de aanbestedende 
diensten op goede gronden onmogelijk 
maakt om aan die termijn te voldoen.

Motivering

Bepaalde aanbestedende diensten zullen mogelijk meer tijd nodig hebben om deze bepaling ten 
uitvoer te leggen en moeten derhalve ook meer tijd krijgen.

Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 
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indiening van een inschrijving of tot een 
dialoog zullen uitnodigen, beperken op 
voorwaarde dat er een voldoende aantal
gekwalificeerde gegadigden is.

indiening van een inschrijving of tot een 
dialoog zullen uitnodigen, beperken op 
voorwaarde dat het minimumaantal 
gekwalificeerde gegadigden 
overeenkomstig lid 2 voorhanden is.

Motivering

Om verkeerde interpretaties van deze bepaling te voorkomen, moet het criterium duidelijker 
worden geformuleerd en gemakkelijker te bepalen zijn.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onder a) bedoelde criterium heeft 
voorrang boven het onder b) bedoelde 
criterium, tenzij er reden is om hiervan af 
te wijken.

Motivering

De economisch meest voordelige inschrijving moet voorrang krijgen, omdat dit criterium het 
mogelijk maakt om de in economisch en sociaal opzicht beste en meest voordelige inschrijving te 
selecteren en meer waar voor het bestede geld te verkrijgen. Aanbestedende diensten moeten 
echter de mogelijkheid hebben om, indien daar goede redenen voor bestaan, het tweede 
criterium toe te passen.

Amendement 74

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 

2. De in lid 1, onder a), bedoelde 
economisch, sociaal en ecologisch 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 
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de betrokken opdracht, zoals: met het voorwerp van de betrokken 
opdracht of de productie daarvan, zoals:

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat de aanbestedende dienst in het kader van de 
gunningscriteria rekening kan houden met het gehele productieproces.

Amendement 75

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, milieu- en 
sociale kenmerken, bijdrage aan 
duurzame groei en werkgelegenheid, en 
innovatief karakter; criteria betreffende 
het levenscyclusproces en criteria 
betreffende een sociaal duurzaam
productieproces, waartoe de 
tewerkstelling van achtergestelde 
personen of leden van kwetsbare groepen 
kan behoren;

Motivering

Om effectiever bij te dragen tot duurzame groei moeten doelmatigere sociale criteria in de geest 
van de Europa 2020-strategie worden opgenomen.

Amendement 76

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 

(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 en de middelen, de 
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genomen, met als gevolg dat dit personeel 
na de gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

vaardigheden en het professionele 
optreden van onderaannemers in 
aanmerking worden genomen, met als 
gevolg dat dit personeel na de gunning van 
de opdracht alleen kan worden vervangen 
en verdere onderaanneming alleen is 
toegestaan met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen of verdere 
onderaanneming een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

Motivering

Met dit amendement krijgen de aanbestedende diensten meer ruimte om rekening te houden met 
onderaanneming.

Amendement 77

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;

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 25% lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;

Amendement 78

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;

(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn 
meer dan 10% lager dan de prijzen of 
kosten van de tweede laagste inschrijving;

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gekozen technische oplossingen of
uitzonderlijk gunstige omstandigheden 
waarvan de inschrijver bij de levering van 
de producten, het verrichten van de 
diensten of de uitvoering van de werken 
kan profiteren;

(b) de gekozen technische oplossingen 
en/of uitzonderlijk gunstige 
omstandigheden waarvan de inschrijver bij 
de levering van de producten, het 
verrichten van de diensten of de uitvoering 
van de werken kan profiteren;

Motivering

Herstel van de formulering van de bestaande richtlijn

Amendement 80

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.

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

Motivering

Wederopneming van artikel 55, lid 1, letter d), van de bestaande aanbestedingsrichtlijn 
(2004/18/EG). Aanbestedende diensten moeten het recht hebben om te weigeren een opdracht te 
geven aan een inschrijver die zich niet aan de wet- en regelgeving houdt. De verwijzing naar 
regelgeving in dit artikel mag zich niet beperken tot de wetgeving van de Unie op bepaalde 
gebieden. Ook de nationale wetgeving en systemen voor de regulering van de arbeidsmarkt 
moeten worden vermeld.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen ten aanzien van de 
bepalingen inzake belastingen, 
milieubescherming, arbeidsbescherming 
en arbeidsvoorwaarden::
(a) In het bestek kan de aanbestedende 
dienst aangeven, of door een lidstaat 
worden verplicht aan te geven, bij welk 
orgaan of welke organen de gegadigden 
of inschrijvers de ter zake dienende 
informatie kunnen verkrijgen over de 
verplichtingen ten aanzien van 
belastingen, milieubescherming, 
arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden die normaal 
gesproken gelden op de plaats waar de 
werken moeten worden uitgevoerd of de 
diensten moeten worden verleend, en die 
gedurende de uitvoering van de opdracht 
van toepassing zijn op de ter plaatse 
uitgevoerde werken of verleende diensten.
(b) De aanbestedende dienst die de in lid 1 
bedoelde informatie verstrekt, verzoekt de 
inschrijvers of de gegadigden die aan een 
aanbestedingsprocedure deelnemen, aan 
te geven dat zij bij het opstellen van hun 
inschrijving rekening hebben gehouden 
met de verplichtingen uit hoofde van de 
bepalingen inzake de arbeidsbescherming 
en de arbeidsvoorwaarden die doorgaans 
gelden op de plaats waar de arbeid of de 
dienst moet worden uitgevoerd.
(c) De lidstaten waar klokkenluiders die 
in de publieke sector werkzaam zijn, 
beschermd worden, kunnen verzoeken om 
werknemers die voor de onderneming 
werkzaam zijn, gelijkwaardige 
bescherming te bieden, mits die 
onderneming met publieke middelen 
gefinancierde diensten levert.

Motivering

Wederopneming met enkele kleine wijzigingen van artikel 27 van de bestaande 
aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG). Dit belangrijke artikel mag niet worden geschrapt. 
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Dergelijke rechten en regels met betrekking tot de bescherming van klokkenluiders moeten 
geëerbiedigd worden in de lidstaten waar deze van kracht zijn, of waar men deze wil invoeren.

Amendement 82

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 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 achteraf 
kan verzetten tegen onverschuldigde 
betalingen en voorzien de lidstaten in 
regelgeving die het toestaat dat de 
aanbestedende dienst indien nodig de 
tekenbevoegdheid van de hoofdaannemer 
overneemt zonder opnieuw te hoeven 
inschrijven, zodat de rechtszekerheid 
wordt gehandhaafd. Regelingen 
betreffende deze wijze van betaling worden 
in de aanbestedingsdocumenten 
omschreven.

Motivering

Indien nodig (uitgezonderd in geval van een insolvabele hoofdaannemer) moet de aanbestedende 
dienst in staat zijn om het mandaat te beëindigen zonder dat de rechtszekerheid verloren gaat.
Daarom moeten nationale bepalingen het mogelijk maken om de tekenbevoegdheid over te 
nemen en opnieuw te onderhandelen over betwiste contractvoorwaarden. Daarnaast moet het 
recht van de hoofdaannemer om bezwaar te maken tegen onverschuldigde bepalingen pas na de 
vervulling van het contract worden verleend, omdat onderaannemers anders uiteindelijk de 
mededinging zouden blokkeren.
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Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea geldt echter niet in het 
geval van rechtsopvolging onder algemene 
of gedeeltelijke titel in de positie van de 
aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van 
herstructurering van de onderneming of 
insolventie, door een andere ondernemer 
die voldoet aan de aanvankelijk 
vastgestelde criteria voor kwalitatieve 
selectie, mits dit geen andere wezenlijke 
wijzigingen in de opdracht meebrengt en 
niet is bedoeld om de toepassing van deze 
richtlijn te omzeilen.

De eerste alinea geldt echter niet in geval 
van rechtsopvolging onder algemene of 
gedeeltelijke titel in de positie van de 
aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van 
herstructurering van de onderneming, de 
overdracht van kapitaal of activa of
insolventie of op basis van een 
contractclausule, door een andere 
ondernemer die voldoet aan de 
aanvankelijk vastgestelde criteria voor 
kwalitatieve selectie, mits dit geen andere 
wezenlijke wijzigingen in de opdracht 
meebrengt en niet is bedoeld om de 
toepassing van deze richtlijn te omzeilen.

Motivering

Het is volkomen legitiem voor de aanbestedende dienst om zich, onder controle van het Hof, te 
verzetten tegen een rechtsopvolging van een contractpartner omdat de nieuwe contractpartij niet 
dezelfde garanties voor de verdere correcte tenuitvoerlegging van het contract – onder 
ongewijzigde voorwaarden – op het gebied van de financiën en de competenties biedt als de 
partij in wier plaats deze partij treedt.

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Amendement 85
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

3. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
bevatten de in bijlage VI, delen H en I, 
omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardformulieren.

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
91 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 49.

4. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 49.

Motivering

Een speciale behandeling van diensten is alleen gerechtvaardigd als deze geldt voor alle 
diensten van dezelfde aard. Juridische diensten, waaraan dezelfde beginselen van 
vertrouwelijkheid ten grondslag liggen, mogen daarbij niet gediscrimineerd worden.

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voeren voor de gunning 
van onder dit hoofdstuk vallende 
opdrachten passende procedures in 
waarbij wordt gezorgd voor volledige 
naleving van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers en aanbestedende diensten 
rekening kunnen houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
diensten.

Schrappen

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende autoriteiten rekening 
kunnen houden met de noodzaak de 
kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en volledigheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
betrokkenheid en inspraak van gebruikers 
en de innovatie te verzekeren. De lidstaten 
kunnen ook bepalen dat de keuze van de 
dienstenaanbieder niet alleen op de prijs 
voor de verrichting van de dienst wordt 
gebaseerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende autoriteiten rekening 
houden met de noodzaak om de universele 
toegang, de kwaliteit, de continuïteit, de 
toegankelijkheid, de betaalbaarheid, de 
beschikbaarheid, de veiligheid en de 
volledigheid van de diensten, de specifieke 
behoeften van verschillende categorieën 
gebruikers, de betrokkenheid en inspraak 
van gebruikers en de innovatie te 
verzekeren.

Motivering

Deze kenmerken van diensten van algemeen belang zijn essentieel en moeten in dit kader zo veel 
mogelijk worden veiliggesteld.

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het staat de lidstaten vrij voor te 
schrijven dat de in bijlage XVI opgesomde 
sociale en andere specifieke diensten 
moeten worden geleverd door een 
specifiek soort ondernemer.

Motivering

Om te voorkomen dat sociale diensten worden geleverd door een soort bedrijf dat slechts uit 
winstoogmerk handelt en geen aandacht heeft voor het individu, moeten de lidstaten kunnen 
voorschrijven dat sociale diensten worden geleverd door een specifiek soort bedrijf. De 
Europese regio's stellen hun eigen strategieën vast met betrekking tot groei en ontwikkeling, het 
realiseren van inclusieve samenlevingen en het creëren van een aantrekkelijker woon- en 
werkomgeving.

Amendement 91

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Bij contracten die betrekking 
hebben op de in bijlage XVI vermelde 
diensten, kunnen de aanbestedende 
diensten verlangen dat de ondernemers de 
in een bepaalde sector behaalde winst in 
diezelfde sector herinvesteren, of alleen 
entiteiten zonder winstoogmerk als 
inschrijvers toelaten.

Motivering

Onderstreept dat de aanbestedende diensten het recht hebben eisen te stellen om te garanderen 
dat belastinggeld voor sociale diensten ook voor dat doel wordt gebruikt, ook wanneer zij 
gebruikmaken van een openbare aanbesteding en niet alleen wanneer zij in eigen beheer werken. 
De Europese regio's stellen hun eigen strategieën vast met betrekking tot groei en ontwikkeling, 
het realiseren van inclusieve samenlevingen en het creëren van een aantrekkelijker woon- en 
werkomgeving.
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Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) algemeen en specifiek juridisch advies 
en praktische voorlichting aan 
aanbestedende autoriteiten over de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels en -beginselen;

Motivering

Als gespecialiseerde en centrale instantie moet de onafhankelijke instantie worden belast met het 
verstrekken van juridisch advies en praktische informatie, in algemene zin en in specifieke 
gevallen, aan aanbestedende diensten over de interpretatie en toepassing van de voorschriften 
en beginselen van de gunning van overheidsopdrachten.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 84 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 of onregelmatigheden 
te voorkomen, op te sporen en op passende 
wijze te melden;

Motivering

Om de regelmatigheid van de door aanbestedende diensten georganiseerde procedures verder te 
versterken en om pedagogische redenen is het belangrijk om hier alle typen onregelmatigheden 
op te nemen, ongeacht hun ernst.

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten stellen over elke Aanbestedende diensten stellen over elke 
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opdracht of raamovereenkomst en telkens
wanneer een dynamisch aankoopsysteem 
wordt ingevoerd, een proces-verbaal op, 
dat ten minste het volgende bevat:

aanbesteding boven het drempelbedrag, 
ongeacht of het een opdracht of een
raamovereenkomst betreft, en telkens 
wanneer een dynamisch aankoopsysteem 
wordt ingevoerd, een proces-verbaal op, 
dat ten minste het volgende bevat:

Motivering

De verplichting om processen-verbaal op te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 85 
moet alleen gelden voor aanbestedingen boven het drempelbedrag. De verplichting om dit ook te 
doen bij aanbestedingen onder het drempelbedrag zou tot een groot aantal bureaucratische 
procedures leiden. De lasten moeten in redelijke verhouding staan tot de geldelijke waarde van 
de aanbestedingen.

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden desgevraagd aan de 
Commissie of de nationale 
toezichtinstantie meegedeeld.

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten 
ervan, worden aan de Commissie of de 
nationale toezichtinstantie meegedeeld.

Motivering

Het heeft weinig zin om een verslagleggingsverplichting van deze aard op te leggen als die niet 
het verplicht meedelen van de bevindingen omvat.

Amendement 96

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. 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 Commissie en de 
lidstaten ervoor dat tijdig passende bijstand 
en informatie kan worden verkregen, ook 
met elektronische middelen of met gebruik 
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beroepsondersteuning. van bestaande netwerken voor 
beroepsondersteuning.

Motivering

De Commissie moet hier ook een rol in spelen, gezien de zeer technische aard van de teksten.
Bovendien is het van cruciaal belang dat kmo's de informatie die ze nodig hebben op tijd kunnen 
verkrijgen.

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in de artikelen 46, 47 en 48 
bedoelde aankondigingen omvatten de 
informatie over de in lid 4 van dit artikel 
bedoelde instantie of instanties.

Motivering

Over de instanties die bijstand aan aanbestedende instanties en ondernemers verlenen moet 
uitgebreide en gemakkelijk te vinden informatie beschikbaar zijn.

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten werken samen, 
bijgestaan door de Commissie, aan de 
voorlichting van aanbestedende instanties 
bij het beoordelen van de vraag of er in 
specifieke gevallen al dan niet een 
grensoverschrijdend belang bestaat, in het 
bijzonder met het oog op het vergroten 
van de efficiëntie van de bestedingen bij 
de tenuitvoerlegging van uit instrumenten 
van het cohesiebeleid of andere EU-
instrumenten gefinancierde programma's.

Motivering

Dit is in overeenstemming met het advies van de Commissie regionale ontwikkeling inzake de 
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modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten, en met name de paragrafen 7 en 15 
van dat advies.

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVI bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende juridische diensten:
79112000-2 Juridische 
vertegenwoordiging
79100000-5 Juridische dienstverlening
79110000-8 Juridisch advies en juridische 
vertegenwoordiging
79111000-5 Juridisch advies
79112100-3 Vertegenwoordigingsdiensten 
voor belanghebbenden
79120000-1 Adviezen inzake octrooien en 
auteursrechten
79121000-8 Adviezen inzake 
auteursrechten
79121100-90 Adviezen inzake 
auteursrechten voor software
79130000-4 Juridische documentatie en 
certificering
79131000-1 Documentatiedienstverlening
79132000-8 Certificeringsdienstverlening
79140000-7 Juridische adviezen en 
informatie

Motivering

Een speciale behandeling van diensten is alleen gerechtvaardigd als deze geldt voor alle 
diensten van dezelfde aard. Juridische diensten, waaraan dezelfde beginselen van 
vertrouwelijkheid ten grondslag liggen, mogen daarbij niet gediscrimineerd worden.
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