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Amendement 43
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om te waarborgen dat 
overheidsopdrachten die gegund worden 
door diensten die werkzaam zijn in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten, voor mededinging 
worden opengesteld, moeten voor 
opdrachten boven een bepaalde waarde 
procedures voor coördinatie van de 
aanbestedingen worden opgesteld. Deze 
coördinatie is noodzakelijk om de 
uitwerking te verzekeren van de beginselen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, 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, het 
discriminatieverbod, wederzijdse 
erkenning, evenredigheid en transparantie. 
Gezien de aard van de sectoren waarop 
deze coördinatie betrekking heeft, moet zij, 
zonder aan de genoemde beginselen 
afbreuk te doen, een kader voor loyale 
handelspraktijken scheppen en ruimte laten 
voor de grootst mogelijke soepelheid.

(2) Om te waarborgen dat 
overheidsopdrachten die gegund worden 
door diensten die werkzaam zijn in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten, voor mededinging 
worden opengesteld, moeten voor 
opdrachten boven een bepaalde waarde 
procedures voor coördinatie van de 
aanbestedingen worden opgesteld. Deze 
coördinatie is noodzakelijk om de 
uitwerking te verzekeren van de beginselen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, 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, het 
discriminatieverbod, wederzijdse 
erkenning, evenredigheid en transparantie. 
Gezien de aard van de sectoren waarop 
deze coördinatie betrekking heeft, moet zij, 
zonder aan de genoemde beginselen 
afbreuk te doen, een kader voor loyale 
handelspraktijken scheppen en ruimte laten 
voor de grootst mogelijke soepelheid. De 
in artikel 14 VWEU en het Protocol nr. 26 
daarvan vastgelegde verdeling van de 
bevoegdheden dient in de 
aanbestedingsregels in acht te worden 
genomen. De toepassing van deze regels 
mag niet ten koste gaan van de vrijheid 
van overheidsdiensten om te beslissen hoe 
zij hun taken van algemeen belang willen 
vervullen.

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon.

Amendement 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om te waarborgen dat 
overheidsopdrachten die gegund worden 
door diensten die werkzaam zijn in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten, voor mededinging 
worden opengesteld, moeten voor 
opdrachten boven een bepaalde waarde 
procedures voor coördinatie van de 
aanbestedingen worden opgesteld. Deze 
coördinatie is noodzakelijk om de 
uitwerking te verzekeren van de beginselen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, 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, het 
discriminatieverbod, wederzijdse 
erkenning, evenredigheid en transparantie. 
Gezien de aard van de sectoren waarop 
deze coördinatie betrekking heeft, moet zij, 
zonder aan de genoemde beginselen 
afbreuk te doen, een kader voor loyale 
handelspraktijken scheppen en ruimte laten 
voor de grootst mogelijke soepelheid.

(2) Om te waarborgen dat 
overheidsopdrachten die gegund worden 
door diensten die werkzaam zijn in de 
sectoren water- en energievoorziening,
vervoer en postdiensten, voor mededinging 
worden opengesteld, moeten voor 
opdrachten boven een bepaalde waarde 
procedures voor coördinatie van de 
aanbestedingen worden opgesteld. Deze 
coördinatie is noodzakelijk om de 
uitwerking te verzekeren van de beginselen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, 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, het 
discriminatieverbod, wederzijdse 
erkenning, evenredigheid en transparantie. 
Gezien de aard van de sectoren waarop 
deze coördinatie betrekking heeft, moet zij, 
zonder aan de genoemde beginselen 
afbreuk te doen, een kader voor loyale 
handelspraktijken scheppen en ruimte laten 
voor de grootst mogelijke soepelheid op 
alle niveaus van de procedure voor de 
gunning van overheidsopdrachten, met 
name ten gunste van kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. fr
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Amendement 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 46
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

rekening te houden met een aantal aspecten 
van de desbetreffende vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

Or. ro

Amendement 47
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Onderzoek en innovatie, waaronder 
eco-innovatie en sociale innovatie, behoren 
tot de voornaamste drijvende krachten van 
de toekomstige groei en staan centraal in 
de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. 
Aanbestedende diensten moeten 
overheidsopdrachten zo strategisch 
mogelijk aanwenden om innovatie te 
bevorderen. De aankoop van innovatieve 
goederen en diensten speelt een centrale rol 
in het verbeteren van de efficiëntie en de 
kwaliteit van overheidsdiensten en vormt 
een antwoord op grote maatschappelijke 
uitdagingen. Hiermee kan worden 
gestreefd naar de beste prijs-
/kwaliteitverhouding en naar ruimere 
economische, milieu- en maatschappelijke 
voordelen om nieuwe ideeën te doen 
rijpen, deze om te zetten in innovatieve 
producten en diensten en derhalve een 
duurzame economische groei te 
bevorderen. Deze richtlijn moet helpen 
innovatieve activiteiten in aanbestedingen 
te bevorderen en moet de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken. Daarom moet 
worden voorzien in een specifieke 
aanbestedingsprocedure waarmee 
aanbestedende diensten een 
innovatiepartnerschap op lange termijn 
kunnen aangaan voor de ontwikkeling en 
daaropvolgende aankoop van nieuwe 
innovatieve producten, diensten of werken, 
onder de voorwaarde dat deze geleverd 
kunnen worden tegen een overeengekomen 
kwaliteits- en kostenniveau. Het 
partnerschap dient zodanig te worden 
gestructureerd dat het de nodige “market-
pull” kan opleveren om de ontwikkeling 
van een innovatieve oplossing te 
bevorderen zonder de markt af te 
schermen.

(25) Onderzoek en innovatie, waaronder 
eco-innovatie en sociale innovatie, behoren 
tot de voornaamste drijvende krachten van 
de toekomstige groei en staan centraal in 
de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. 
Aanbestedende diensten moeten 
overheidsopdrachten zo strategisch 
mogelijk aanwenden om onderzoek en 
innovatie te bevorderen, met name op 
regionaal en lokaal niveau. De aankoop 
van innovatieve goederen en diensten 
speelt een centrale rol in het verbeteren van 
de efficiëntie en de kwaliteit van 
overheidsdiensten en vormt een antwoord 
op grote maatschappelijke uitdagingen. 
Hiermee kan worden gestreefd naar de 
beste prijs-/kwaliteitverhouding en naar 
ruimere economische, milieu- en 
maatschappelijke voordelen om nieuwe 
ideeën te doen rijpen, deze om te zetten in 
innovatieve producten en diensten en 
derhalve een duurzame economische groei 
te bevorderen. Deze richtlijn moet helpen 
innovatieve activiteiten in aanbestedingen 
te bevorderen en moet de lidstaten 
ondersteunen om de streefdoelen van de 
Innovatie-Unie te bereiken. Daarom moet 
worden voorzien in een specifieke 
aanbestedingsprocedure waarmee 
aanbestedende diensten een 
innovatiepartnerschap op lange termijn 
kunnen aangaan voor de ontwikkeling en 
daaropvolgende aankoop van nieuwe 
innovatieve producten, diensten of werken, 
onder de voorwaarde dat deze geleverd 
kunnen worden tegen een overeengekomen 
kwaliteits- en kostenniveau. Het 
partnerschap dient zodanig te worden 
gestructureerd dat het de nodige “market-
pull” kan opleveren om de ontwikkeling 
van een innovatieve oplossing te 
bevorderen zonder de markt af te 
schermen.
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Or. fr

Amendement 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 50
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Op de aanbestedingsmarkten van de 
Unie ontstaat een sterke trend waarbij 
aanbestedende diensten hun vraag 
bundelen om schaalvoordelen te verkrijgen 
met lagere prijzen en transactiekosten, en 
om het beheer van aanbestedingen te 
verbeteren en te professionaliseren. Dit kan 
worden bereikt door het bundelen van 
aankopen met betrekking tot het aantal 
deelnemende aanbestedende diensten of 
het volume en de waarde ervan in de tijd. 
Het samenvoegen en centraliseren van 
aankopen moet echter nauwlettend worden 
gevolgd om buitensporige concentratie van 
kopersmacht en collusie te voorkomen en 
om de transparantie en concurrentie 
alsmede de kansen voor markttoegang voor 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
vrijwaren.

(28) Op de aanbestedingsmarkten van de 
Unie ontstaat een sterke trend waarbij 
aanbestedende diensten hun vraag 
bundelen om schaalvoordelen te verkrijgen 
met lagere prijzen en transactiekosten, en 
om het beheer van aanbestedingen te 
verbeteren en te professionaliseren. Dit kan 
worden bereikt door het bundelen van 
aankopen met betrekking tot het aantal 
deelnemende aanbestedende diensten of 
het volume en de waarde ervan in de tijd. 
Het samenvoegen en centraliseren van 
aankopen moet echter nauwlettend worden 
gevolgd om buitensporige concentratie van 
kopersmacht en collusie te voorkomen en 
om de transparantie en concurrentie te 
vrijwaren alsmede de kansen voor 
markttoegang voor kleine en middelgrote 
ondernemingen te vergroten door meer 
flexibiliteit en soepelheid aan te moedigen 
in procedures voor de gunning van 
overheidsopdrachten.

Or. fr

Amendement 51
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) 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 2004/17/EG 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten impliciet heeft 

(34) 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 2004/17/EG 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten impliciet heeft 
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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.

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.
Bovendien moeten bij 
grensoverschrijdende aanbestedingen de 
intellectuele-eigendomsaspecten volstrekt 
duidelijk zijn.

Or. ro

Amendement 52
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 

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

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, waarbij moet worden 
gewaarborgd dat aanbestedende diensten 
werken, leveringen of diensten van hoge 
kwaliteit mogen verlangen die optimaal 
aansluiten op hun behoeften zolang deze 
verbonden zijn met het voorwerp van de 
opdracht.

Or. en

Motivering

Het plaatsen van opdrachten tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding, oftewel de economisch 
meest voordelige inschrijving, moet de voornaamste werkwijze zijn. Er hoeft geen tweede 
criterium zoals de laagste kosten te komen, aangezien in de economisch meest voordelige 
inschrijving het prijscriterium is inbegrepen.

Amendement 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die ervoor zorgen dat het 
discriminatieverbod en de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen. Deze criteria moeten 
waarborgen dat inschrijvingen in een 
situatie van daadwerkelijke mededinging 

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

worden beoordeeld, ook wanneer de 
aanbestedende diensten werken, leveringen 
of diensten van hoge kwaliteit verlangen 
die optimaal aansluiten op hun behoeften. 
Derhalve moeten aanbestedende diensten 
als gunningscriteria de "economisch meest 
voordelige inschrijving" kunnen toepassen, 
met inachtneming van het kosten-
batenbeginsel en de gepaste kwaliteit.

Or. fr

Amendement 54
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(44) Wanneer aanbestedende diensten de 
opdracht aan de economisch meest 
voordelige inschrijving 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 ook 
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 
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mededinging mogelijk blijft, en moeten 
dus vergezeld gaan van voorschriften op 
basis waarvan de door de inschrijvers 
verstrekte informatie daadwerkelijk kan 
worden gecontroleerd.

mededinging mogelijk blijft, en moeten 
dus vergezeld gaan van voorschriften op 
basis waarvan de door de inschrijvers 
verstrekte informatie daadwerkelijk kan 
worden gecontroleerd.

Or. fr

Amendement 55
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

categorieën van leveringen of diensten; 
wanneer een dergelijke methodologie 
ontwikkeld is, moet zij verplicht worden 
gesteld.

Or. fr

Amendement 56
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) 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 
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 

(57) Uit de evaluatie is gebleken dat niet 
alle lidstaten consequent en systematisch 
toezicht bevorderen en 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 
taken 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, allereerst in geval van 
projecten die medegefinancierd worden 
door de Unie, en kunnen structurele 
gebreken aan het licht brengen. Feitelijk is 
het van essentieel belang om deze 
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aanbestedingenbeleid, alsook om de 
resultaten van het aanbestedingenbeleid in 
heel de Unie te evalueren.

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.

Or. ro

Amendement 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) 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.

(59) Niet alle aanbestedende diensten, met 
name lokale autoriteiten, 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.

Or. fr

Amendement 58
Petru Constantin Luhan



AM\909885NL.doc 17/53 PE494.566

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) 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.

(59) Gezien het feit dat sommige 
aanbestedende diensten, met name op 
regionaal en lokaal niveau, niet de interne 
expertise hebben om economisch of 
technisch complexe opdrachten af te 
handelen, zou in dat verband 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.

Or. ro

Amendement 59
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Op nationaal vlak bestaan er reeds 
structuren of mechanismen voor toezicht, 
controle en ondersteuning en deze kunnen 
natuurlijk worden gebruikt om toezicht te 
houden op aanbestedingen en om de 
uitvoering daarvan te controleren alsmede 
om aanbestedende diensten en 
ondernemers de nodige ondersteuning te 

(60) Op nationaal vlak bestaan er reeds 
structuren of mechanismen voor toezicht, 
controle en ondersteuning en deze kunnen 
natuurlijk worden gebruikt om toezicht te 
houden op aanbestedingen en om de 
uitvoering daarvan te controleren alsmede 
om aanbestedende diensten, met name 
regionale en lokale autoriteiten, en 
ondernemers, met name kleine en 
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verlenen. middelgrote ondernemingen, de nodige 
ondersteuning te verlenen in alle stappen 
van de procedure voor de gunning van 
overheidsopdrachten.

Or. fr

Amendement 60
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Bovendien zouden de Commissie 
en de lidstaten zich met scholing, 
raadpleging en voorlichting tot de lagere 
overheden en kmo's moeten richten en 
ook andere belanghebbenden daarbij 
betrekken om te bereiken dat inschrijvers 
op aanbestedingen met kennis van zaken 
deelnemen en dat de foutenfrequentie 
afneemt, waardoor bij de aanbestedende 
diensten van lokale en regionale 
overheden de vereiste deskundigheid op 
het gebied van de uitvoering van 
vernieuwende overheidsopdrachten kan 
worden ontwikkeld;

Or. ro

Amendement 61
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gunning in de zin van deze richtlijn is de 
aankoop of de verkrijging in een andere 
vorm van werken, leveringen of diensten 

Gunning in de zin van deze richtlijn is de
aankoop van werken, leveringen of 
diensten via overheidsopdrachten door een 
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door een of meer aanbestedende diensten 
van door deze aanbestedende diensten 
gekozen ondernemers, mits de werken, 
leveringen of diensten bedoeld zijn voor de 
uitoefening van een van de in de artikelen 
5 tot en met 11 bedoelde activiteiten.

of meer aanbestedende diensten van door 
deze aanbestedende diensten gekozen 
ondernemers, mits de werken, leveringen 
of diensten bedoeld zijn voor de 
uitoefening van een van de in de artikelen 
5 tot en met 11 bedoelde activiteiten. Deze 
richtlijn heeft derhalve geen betrekking 
op aanbestedingen die geen verband 
houden met nutsvoorzieningen.

Or. en

Motivering

De aanbestedingsrichtlijn is alleen op "aanbestedingen" van toepassing, met inbegrip van 
lease en huur. Volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-451/08 vallen 
werken, leveringen en diensten die geen publiek doel dienen en niet rechtstreeks ten goede 
komen aan de aanbestedende dienst, niet onder het aanbestedingsrecht.

Amendement 62
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gunning in de zin van deze richtlijn is de 
aankoop of de verkrijging in een andere 
vorm van werken, leveringen of diensten 
door een of meer aanbestedende diensten 
van door deze aanbestedende diensten 
gekozen ondernemers, mits de werken, 
leveringen of diensten bedoeld zijn voor de 
uitoefening van een van de in de artikelen 
5 tot en met 11 bedoelde activiteiten.

Gunning in de zin van deze richtlijn is de 
aankoop van werken, leveringen of 
diensten in het kader van aanbestedingen
door een of meer aanbestedende diensten 
van door deze aanbestedende diensten 
gekozen ondernemers, mits de werken, 
leveringen of diensten bedoeld zijn voor de 
uitoefening van een van de in de artikelen 
5 tot en met 11 bedoelde activiteiten.

Or. de

Amendement 63
Heide Rühle
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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

Or. en

Motivering

Deze definitie is te algemeen en te vaag.

Amendement 64
Peter Simon

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

Or. de

Amendement 65
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard; in de 
zin van punt a) heeft een instelling die in 
normale marktomstandigheden werkzaam 
is, winst nastreeft en de met de 
uitoefening van haar activiteit verbonden 
verliezen draagt, niet het doel te voorzien 
in andere behoeften van algemeen belang 
dan die van industriële of commerciële 
aard;

(a) zij is opgericht voor, of heeft het 
specifieke doel te voorzien in andere 
behoeften van algemeen belang dan die 
van industriële of commerciële aard;

Or. en

Motivering

Hier wordt teruggekeerd naar de huidige definitie in artikel 2, lid 1, onder a), van 
Richtlijn 2004/17/EG, welke is goedgekeurd en rechtsonzekerheid zal voorkomen.

Amendement 66
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten; (b) arbitrage- en bemiddelingsdiensten, 
juridische diensten alsmede notariële 
diensten;

Or. de

Amendement 67
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 – punt b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Burgerbescherming, civiele 
bescherming en dagelijkse beveiliging;

Or. de

Amendement 68
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 – punt b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) Verdragen die moeten worden 
gegund op grond van bijzondere of 
exclusieve rechten en die met de EU-
verdragen stroken;

Or. de

Amendement 69
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) financiële diensten met betrekking tot 
de uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en transacties in het kader van 
de Europese faciliteit voor financiële 
stabiliteit;

(c) financiële diensten met betrekking tot 
de uitgifte, verkoop, aankoop of overdracht 
van effecten of andere financiële 
instrumenten in de zin van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad, transacties in het kader van de 
Europese faciliteit voor financiële 
stabiliteit alsmede verrichtingen om de 
aanbestedende diensten van geld of 
kapitaal te voorzien;
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Or. de

Amendement 70
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Op basis van een alleenrecht gegunde 

opdrachten voor diensten
Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten voor diensten die worden 
gegund aan een dienst die zelf een 
aanbestedende dienst is in de zin van 
artikel 2, lid 1, of aan een 
samenwerkingsverband van 
aanbestedende diensten, op basis van een 
alleenrecht dat zij uit hoofde van de 
bekendgemaakte wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen geniet, op 
voorwaarde dat deze bepalingen met het 
Verdrag verenigbaar zijn.

Or. en

Motivering

Wederopneming van artikel 25 van de huidige Richtlijn 2004/17/EG. Dit artikel is belangrijk 
voor diensten van algemeen economisch belang en sluit overheidsopdrachten voor diensten 
uit die zijn gebaseerd op een alleenrecht zoals vastgelegd in wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen, verenigbaar met het Verdrag. Het Europees Hof van Justitie heeft in zaak C-
360/96 deze bepaling toegepast.

Amendement 71
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter b



PE494.566 24/53 AM\909885NL.doc

NL

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) ten minste 80% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon, waarop de opdracht 
betrekking heeft, wordt uitgeoefend voor 
de controlerende aanbestedende dienst of 
voor andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 72
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 44 – lid 1 - punt 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) ten minste 80 % van de activiteiten van 
deze rechtspersoon, die voorwerp van de 
opdracht zijn, wordt uitgeoefend voor de 
controlerende aanbestedende dienst of voor 
andere rechtspersonen die door deze 
aanbestedende dienst worden 
gecontroleerd;

Or. de

Amendement 73
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 

Schrappen
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zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Or. en

Motivering

Alinea 1, letter a, is duidelijk genoeg, zodat herhaling niet nodig is.

Amendement 74
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op 
een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
de eerste alinea, onder a), wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Or. de

Amendement 75
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst is, een opdracht gunt 
aan haar controlerende entiteit of aan een 

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit of 
entiteiten die een aanbestedende dienst is, 
een opdracht gunt aan haar controlerende 



PE494.566 26/53 AM\909885NL.doc

NL

andere rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, 
mits er geen privé-deelneming is in de 
rechtspersoon aan wie de 
overheidsopdracht wordt gegund.

entiteit of aan een andere rechtspersoon die 
door dezelfde aanbestedende dienst wordt 
gecontroleerd, mits er geen privé-
deelneming is in de rechtspersoon aan wie 
de overheidsopdracht wordt gegund.

Or. de

Amendement 76
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) ten minste 80% van de activiteiten van 
deze rechtspersoon, waarop de opdracht 
betrekking heeft, wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 77
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 3 – lid 1 - punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) ten minste 80 % van de activiteiten van 
deze rechtspersoon, die voorwerp van de 
opdracht zijn wordt verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende diensten worden 
gecontroleerd;

Or. de
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Amendement 78
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. en

Motivering

Deze verstrekkende interpretatie van het arrest van het HvJ is onnodig en draagt niet bij tot 
een korte, nauwkeurige tekst.

Amendement 79
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten geacht 
gezamenlijk toezicht uit te oefenen over 
een rechtspersoon wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersoon zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten;
(b) deze aanbestedende diensten zijn in 
staat gezamenlijk beslissende invloed uit 
te oefenen over de strategische 
doelstellingen en belangrijke beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
(c) de gecontroleerde rechtspersoon 
streeft geen andere belangen na dan die 
van de met hem verbonden overheden;
(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. de

Amendement 80
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

Schrappen
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Or. de

Amendement 81
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten met de bedoeling 
hun taken van openbaar belang 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
voor de partijen;

(a) het partnerschap beoogt de uitvoering 
van een taak van openbaar belang die op 
alle deelnemende overheden rust, of de
uitvoering van een aanvullende taak die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
taak van openbaar belang die op alle 
overheden rust;

Or. en

Amendement 82
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 4 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang;

(b) de overeenkomst berust op 
overwegingen die verband houden met het 
openbare belang, en de diensten alsmede 
de daarvoor noodzakelijke hulpdiensten 
hebben hierop betrekking;

Or. de

Amendement 84
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 4 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 85
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de deelnemende overheidsdiensten
behalen op de open markt niet meer dan 
20% van de omzet uit de activiteiten die 
het voorwerp van de opdracht zijn;

Or. en
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Motivering

Deze verduidelijking is nodig om rechtsgeschillen te voorkomen.

Amendement 86
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 4 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten in 
dat die welke betrekking hebben op een 
vergoeding voor de reële kosten van de 
werken, leveringen of diensten;

Schrappen

Or. de

Amendement 88
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) in geen van de betrokken 
aanbestedende diensten is sprake van
privé-deelneming.

(e) de taak wordt uitsluitend uitgevoerd 
door de betrokken overheidsdiensten, 
zonder deelneming van een particuliere 
partij, met uitzondering van 
aanbestedende diensten die deelnemen aan 
de samenwerking als publiekrechtelijke 
instelling in de zin van artikel 2, lid 4.

Or. en

Amendement 89
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van privé-deelneming wordt 
gecontroleerd bij de gunning van de 
opdracht of bij de sluiting van de 
overeenkomst.

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – 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, met als gevolg dat de lopende 
opdrachten voor mededinging moeten 

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

worden opengesteld door middel van 
gewone aanbestedingsprocedures, tenzij de 
privédeelneming bij wet is vastgelegd 
en/of ten tijde van de initiële aanbesteding 
niet was te voorzien.

Or. en

Amendement 91
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 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 doel 
hebben, of de uitvoering van deze 
opdrachten voorbehouden 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 beschutte werkplaatsen 
en aan ondernemers die de 
maatschappelijke en professionele 
integratie van gehandicapte en 
achtergestelde werknemers tot doel 
hebben, of de uitvoering van deze 
opdrachten voorbehouden in het kader van 
programma’s voor beschermde arbeid, mits 
meer dan 30% van de werknemers van 
deze werkplaatsen, ondernemingen of 
programma's gehandicapte en/of
achtergestelde personen zijn.
"Achtergestelde personen" zijn onder 
meer: werklozen, personen die grote 
integratieproblemen ondervinden, 
personen die het risico lopen uitgesloten 
te raken, personen die tot kwetsbare 
groepen of achtergestelde minderheden 
behoren.

Or. en

Motivering

Het begrip "achtergestelde personen" dient nader te worden omschreven, omdat het meer 
omvat dan alleen "personen met een handicap", zoals in de huidige richtlijnen is vastgelegd. 
Met deze definitie wordt de rechtszekerheid versterkt.
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Amendement 92
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – punt d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het ontbreken van mededinging om 
technische redenen;

(i) het ontbreken van mededinging om 
juridische of technische redenen;

Or. de

Amendement 93
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) 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.

(e) in strikt noodzakelijke gevallen waarin 
dringende spoed, voortvloeiende uit voor 
de aanbestedende diensten niet te 
voorziene gebeurtenissen, 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.

Or. de

Amendement 94
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De looptijd van een raamovereenkomst 
mag niet langer zijn dan zes jaar, behalve 
in uitzonderingsgevallen die behoorlijk 
gemotiveerd zijn, met name op grond van 
het voorwerp van de raamovereenkomst.
De looptijd van een raamovereenkomst 
betreffende het onderhoud is gebaseerd op 
de levenscyclus van het werk of de 
levering.

Or. en

Motivering

Problemen bij onderhoudscontracten voor bijvoorbeeld liften worden hierdoor opgelost.

Amendement 95
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – 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.

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

Or. en

Amendement 96
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5



PE494.566 36/53 AM\909885NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Aanbestedende diensten kunnen 
besluiten een opdracht niet te gunnen aan 
de inschrijver die de beste inschrijving 
heeft ingediend, wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving niet voldoet 
aan verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie of nationale 
wetgeving op het gebied van sociaal, 
arbeids- of milieurecht of collectieve 
overeenkomsten die gelden op de plaats 
waar het werk, de dienst of de levering 
wordt verricht of uit hoofde van de in 
bijlage XIV vermelde bepalingen van 
internationaal sociaal en milieurecht, op 
voorwaarde dat zij verband houden met 
het voorwerp van het contract.

Or. en

Amendement 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn 
de criteria op basis waarvan aanbestedende 
entiteiten een opdracht gunnen:

Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten is de
economisch meest voordelige inschrijving 
het criterium op basis waarvan 
aanbestedende diensten een opdracht 
gunnen;

Or. fr

Amendement 98
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn 
de criteria op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen:

Onverminderd nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de vergoeding van bepaalde diensten zijn 
de criteria op basis waarvan aanbestedende 
diensten een opdracht gunnen:

Or. en

Amendement 99
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de economisch meest voordelige 
aanbieding;

Schrappen

Or. fr

Amendement 100
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. en

Amendement 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de laagste kostprijs. Schrappen

Or. fr

Amendement 102
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 103
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in lid 1 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.

Voor in hoge mate gestandaardiseerde 
producten en diensten is de prijs het 
doorslaggevende gunningscriterium.
Andere mogelijke criteria zijn met name:

Or. fr

Amendement 105
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 106
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
gunning van bepaalde soorten opdrachten 
wordt gebaseerd op de economisch meest 
voordelige aanbieding en met 
inachtneming van het kosten-
batenbeginsel en de gepaste kwaliteit, 
volgens de in lid 1 en lid 2 vastgestelde 
voorwaarden.

Or. fr

Amendement 107
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in lid 1, onder a), bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst het 
relatieve gewicht dat hij voor de bepaling 
van de economisch meest voordelige 
inschrijving aan elk van de gekozen criteria 
toekent.

In het in lid 1 bedoelde geval specificeert 
de aanbestedende dienst het relatieve 
gewicht dat hij voor de bepaling van de 
economisch meest voordelige inschrijving 
aan elk van de gekozen criteria toekent.

Or. fr

Amendement 108
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om toelichting over de 
gevraagde prijs of kosten wanneer aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn 
meer dan 50 % lager dan de gemiddelde 
prijs of kosten van de andere 
inschrijvingen;
(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn 
meer dan 20% lager dan de prijzen of 
kosten van de tweede laagste inschrijving;
(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Or. de

Motivering

Herstel van de formulering van de thans geldende richtlijn

Amendement 109
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde
toelichting kan in het bijzonder betrekking 
hebben op:

3. Wanneer voor een bepaalde opdracht 
inschrijvingen worden gedaan die in 
verhouding tot de te verlenen dienst 
abnormaal laag lijken, verzoekt de 
aanbestedende dienst, voordat hij deze 
inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk om 
de door hem dienstig geachte preciseringen 
over de samenstelling van de 
desbetreffende inschrijving.

De betreffende toelichting kan in het 
bijzonder betrekking hebben op:
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Or. de

Motivering

Herstel van de formulering van de thans geldende richtlijn

Amendement 110
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – alinea 3 – punt b

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;

Or. de

Motivering

Herstel van de formulering van de thans geldende richtlijn

Amendement 111
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – alinea 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige 
wijze, van verplichtingen uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal en arbeids- of milieurecht of met 
betrekking tot de in bijlage XIV vermelde 
bepalingen van internationaal sociaal en 
milieurecht, of indien deze niet van 
toepassing zijn, uit hoofde van andere 

(d) naleving van de bepalingen inzake 
arbeidsbescherming en
arbeidsvoorwaarden die gelden op de 
plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd;
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regelingen die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau bieden;

Or. de

Motivering

Herstel van de formulering van de thans geldende richtlijn

Amendement 112
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbestedende dienst controleert de 
verstrekte informatie in overleg met de 
inschrijver.

Schrappen

Hij kan de inschrijving alleen afwijzen 
wanneer het lage niveau van de
aangerekende prijzen of kosten niet uit 
het bewijsmateriaal blijkt rekening 
houdend met de in lid 3 bedoelde 
elementen.
Aanbestedende diensten wijzen de 
inschrijving af wanneer zij hebben 
vastgesteld dat de inschrijving abnormaal 
laag is omdat zij niet voldoet aan 
verplichtingen die gelden uit hoofde van 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
sociaal, arbeids- of milieurecht of de in 
bijlage XIV vermelde bepalingen van 
internationaal sociaal en milieurecht.

Or. de

Motivering

Herstel van de formulering van de thans geldende richtlijn
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Amendement 113
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
vaststelt dat een inschrijving abnormaal 
laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving alleen op die grond worden 
afgewezen na overleg met de inschrijver 
wanneer deze niet binnen een door de 
aanbestedende dienst gestelde toereikende 
termijn kan aantonen dat de betrokken 
steun verenigbaar met de interne markt is 
in de zin van artikel 107 van het Verdrag. 
Wanneer de aanbestedende dienst in een 
dergelijke situatie een inschrijving afwijst, 
stelt hij de Commissie daarvan in kennis.

5. Wanneer de aanbestedende dienst 
constateert dat een inschrijving abnormaal 
laag is doordat de inschrijver 
overheidssteun heeft gekregen, kan de 
inschrijving slechts op uitsluitend die 
grond worden afgewezen wanneer de 
inschrijver desgevraagd niet binnen een 
door de aanbestedende dienst bepaalde 
voldoende lange termijn kan aantonen dat 
de betrokken steun legaal is toegekend. 
Wanneer de aanbestedende dienst in een 
dergelijke situatie een inschrijving afwijst, 
stelt hij de Commissie daarvan in kennis.

Or. de

Motivering

Herstel van de formulering van de thans geldende richtlijn

Amendement 114
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten stellen overeenkomstig 
artikel 97 andere lidstaten desgevraagd 
informatie ter beschikking over de 
bewijzen en stukken die met betrekking tot 
de in lid 3 bedoelde gegevens worden 
overgelegd.

Schrappen
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Or. de

Motivering

Herstel van de formulering van de thans geldende richtlijn

Amendement 115
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – 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.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verhouding tussen een aannemer en een onderaannemer is een essentieel onderdeel van 
het contractenrecht. Het voorstel zal situaties tot gevolg hebben waarbij de onderaannemer 
probeert rechtstreeks door de aanbestedende dienst te worden betaald en de dienst zijn recht 
kan ontnemen betalingen aan de aannemer in te houden wegens geldige redenen in verband 
met de uitvoering van het contract.

Amendement 116
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – alinea 2
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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.

Schrappen

Or. de

Motivering

Herstel van de formulering van de thans geldende richtlijn

Amendement 117
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Lid 1 laat de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet.

Or. en

Amendement 118
Peter Simon
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Lid 1 laat de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet.

Or. de

Amendement 119
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten die 
voornemens zijn een opdracht te gunnen 
voor de in artikel 84 bedoelde diensten, 
maken hun voornemen hiertoe bekend in 
een aankondiging van opdracht.

Schrappen

Or. en

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 120
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten die Schrappen
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voornemens zijn een opdracht te gunnen 
voor de in artikel 84 bedoelde diensten, 
maken hun voornemen hiertoe bekend in 
een aankondiging van opdracht.

Or. de

Amendement 121
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage 
XVIII omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardmodellen. De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
100 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 122
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen bevatten de in bijlage 
XVIII omschreven informatie in 
overeenstemming met de 
standaardmodellen. De Commissie stelt de 
standaardformulieren vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 100 bedoelde 

3. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
bevatten de in bijlage XVIII omschreven 
informatie in overeenstemming met de 
standaardmodellen.
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raadplegingsprocedure.

Or. de

Amendement 123
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 65.

4. De in lid 1 bedoelde aankondigingen 
worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 65.

Or. en

Amendement 124
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 85 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 65.

4. De in lid 2 bedoelde aankondigingen 
worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 65.

Or. de

Amendement 125
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voeren voor de gunning Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 126
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – alinea 1

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

Or. de

Amendement 127
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbestedende diensten rekening kunnen 
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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.

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.

Or. en

Amendement 128
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 129
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Or. de

Amendement 130
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens worden gedurende ten 
minste vier jaar na de datum van gunning 
van de opdracht bewaard, zodat de 
aanbestedende dienst de Commissie of de 
nationale toezichtsinstantie gedurende dat 
tijdvak desgevraagd de nodige inlichtingen 
kan verstrekken.

2. De gegevens worden gedurende ten 
minste vier jaar na de datum van gunning 
van de opdracht bewaard, zodat de 
aanbestedende dienst de Commissie 
gedurende dat tijdvak desgevraagd de 
nodige inlichtingen kan verstrekken.

Or. en

Amendement 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen structuren voor 
technische ondersteuning ter beschikking 
om aanbestedende diensten juridisch en 
economisch advies, voorlichting en 
bijstand te verlenen bij de voorbereiding en 
uitvoering van aanbestedingsprocedures. 
De lidstaten zorgen er eveneens voor dat 
elke aanbestedende dienst bekwame 
bijstand en adviesverlening over 
individuele aangelegenheden kan 
verkrijgen.

1. De lidstaten stellen structuren voor 
technische ondersteuning ter beschikking 
om aanbestedende diensten juridisch en 
economisch advies, voorlichting en 
bijstand te verlenen bij de voorbereiding en 
uitvoering van aanbestedingsprocedures. 
De lidstaten zorgen er eveneens voor dat 
elke aanbestedende dienst bekwame 
bijstand en adviesverlening over 
individuele aangelegenheden kan 
verkrijgen. Daarbij dient bijzondere 
aandacht te worden besteed en verhoogde 
steun te worden verleend aan lokale 
autoriteiten, in het bijzonder aan kleine 
territoriale overheden.

Or. fr

Amendement 132
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XVII 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
79121100-9 Adviezen inzake 
auteursrechten voor software
79130000-4 Juridische documentatie en 
certificering
79131000-1 Documentatiedienstverlening
79132000-8 Certificeringsdienstverlening
79140000-7 Juridische adviezen en 
informatie

Or. en

Motivering

Een speciale behandeling van diensten is alleen gerechtvaardigd als deze geldt voor alle 
diensten van dezelfde aard.


