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BEKNOPTE MOTIVERING

Overheidsopdrachten spelen een belangrijke rol in de algemene economische prestaties van de 
Europese Unie. Overheidsdiensten besteden ongeveer 18% van het bbp aan werken, 
leveringen en diensten. Gelet op het volume van de bestedingen kunnen overheidsopdrachten  
als krachtige hefboom dienen om een interne markt tot stand te brengen die slimme, 
duurzame en inclusieve groei stimuleert.

Overheidsopdrachten spelen ook in de Europa 2020-strategie een belangrijke rol, als een van 
de aangewezen marktinstrumenten waarmee de doelstellingen van een beter 
ondernemingsklimaat en van betere voorwaarden voor innoverende bedrijven, en stimulering 
van groene overheidsopdrachten zich laten realiseren en de overgang naar een 
bronnenefficiënte en koolstofarme economie kan worden ondersteund. In de Europa 2020-
strategie wordt tegelijkertijd beklemtoond dat het beleid inzake overheidsopdrachten voor een 
zo efficiënt mogelijke besteding van middelen moet zorgen en dat de markten voor 
overheidsopdrachten overal in de EU open moeten worden gehouden.

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie voor modernisering van de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten. Het wetgevingsvoorstel moet eenvoudiger en 
flexibeler procedures opleveren voor de aanbestedende diensten en de toegang tot 
overheidsopdrachten gemakkelijker maken voor ondernemingen, met name voor de kmo. De 
herziening van de wetgeving moet het evenwicht bewaren tussen vereenvoudiging van regels 
en deugdelijke en doeltreffende procedures, met gunningscriteria waarin innovatie en 
duurzaamheid centraal staan, terwijl ook moet worden gezorgd voor meer gunning van 
opdrachten langs elektronische weg.

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 wanneer in de gunningsbeslissing elementen zijn meegewogen die 
het productieproces betreffen.
De rapporteur gelooft stellig dat de aanbestedende diensten ‘de economisch meest voordelige 
en meest duurzame inschrijving’ (MEAST) als gunningscriterium moeten hanteren en het 
andere criterium van de ‘laagste kosten’ moeten loslaten. Omdat in de MEAST ook de prijs 
in aanmerking wordt genomen, kunnen aanbestedende diensten zo de beste keuze maken op 
basis van hun specifieke behoeften, waarbij gelet wordt op de kosten, strategische 
maatschappelijke aspecten, innovatieve oplossingen en sociale en ecologische criteria.
Overheidsopdrachten moeten ook dienen als middel om de innovatie te stimuleren.
Aanbestedende overheden moeten worden aangemoedigd om innovatieve producten en 
diensten in te kopen ten einde de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling te 
verwezenlijken. Op vervoersgebied is er behoefte aan nieuwe innovatieve oplossingen en 
ideeën, en overheidsopdrachten moeten worden gebruikt om in die behoefte te voorzien.

De levenscyclusverwachting moet als criterium een belangrijker plaats krijgen en de 
maatschappelijke en milieueffecten van het gehele productieproces moeten daarbij in 
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aanmerking worden genomen. De aanbestedende diensten moeten daarom over meer 
mogelijkheden beschikken om eisen te stellen aan het productieproces en niet alleen aan het 
product als zodanig. Dit zal een duurzamer aanbestedingsproces opleveren, ook in de 
vervoerssector.

Voor alle overheidsopdrachten die bedoeld zijn voor gebruik door personen moeten de 
aanbestedende diensten de technische specificaties zo vaststellen dat rekening wordt 
gehouden met criteria van toegankelijkheid voor personen met een handicap of geschiktheid 
van het ontwerp voor alle gebruikers. Dit geldt in het bijzonder voor het openbaar vervoer en 
de toerismesector.
De bepalingen inzake onderaanneming moeten worden verscherpt. De inschrijver moet 
worden verplicht in zijn inschrijving aan te geven welk gedeelte van de opdracht hij eventueel 
aan derde partijen in onderaanneming wil geven, met vermelding van de eventueel 
voorgestelde onderaannemers. Voorts moet het mogelijk zijn dat de hoofdaannemer en alle 
ingeschakelde onderaannemers aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van 
de wetgeving. Er is een controlesysteem nodig dat alle onderdelen van de aannemingsketen 
bestrijkt.

De rapporteur heeft een aantal amendementen ingediend die de hierboven genoemde punten 
moeten corrigeren. Enkele door de Commissie voorgestelde bepalingen wil de rapporteur 
schrappen omdat hij van mening is dat bepaalde kwesties beter per nationale wetgeving 
kunnen worden geregeld, met aandacht voor sectorale en regionale specifieke 
omstandigheden, overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit en betere wetgeving.

En tenslotte wil de rapporteur graag benadrukken dat gezorgd moet worden voor 
rechtszekerheid en consistentie van de aanbestedingsrichtlijnen met de huidige EU-wetgeving 
op gebied van vervoers- en postdiensten.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme 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 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) deze richtlijn laat de Unie-
wetgeving onverlet voor de sectoren 
waarvoor een alomvattende regeling geldt, 
met name op het terrein van vervoers- en 
postdiensten.

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Er moet op worden toegezien dat 
bij het openstellen van deze markt voor 
concurrentie het sociale aspect van 
postdiensten in plattelandsgebieden niet 
wordt veronachtzaamd.

Amendement 3
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.

Een overheidsopdracht in de zin van deze 
richtlijn is een overeenkomst die voor een 
geldelijke tegenprestatie wordt aangegaan 
ter verkrijging 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.

Amendement 4
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

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) een "levenscyclus" is alle
opeenvolgende en/of onderling verbonden
stadia, waaronder productie, vervoer, 
gebruik en onderhoud, in het bestaan van
een product, werk of aanbieding van een 
dienst, gaande van de verkrijging van de
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming en de afhandeling;

(22) een "levenscyclus" is het waar 
mogelijk geldelijk verrekenen van alle
kosten die verbonden zijn aan 
overheidsopdrachten, inclusief kosten van 
onderhoud en hulpbronnenefficiëntie (met 
inbegrip van energie-efficiëntie), kosten 
van recyclage aan het einde van de
levensduur en de kosten van
maatschappelijke gevolgen voor zover 
deze verband houden met de uitvoering 
van de opdracht. Ook efficiënt ontwerp, 
planning en gebruik van elektronische 
middelen kunnen worden meegenomen 
bij de geldelijke verrekening van de 
levenscyclus. Bij overheidsopdrachten 
loopt de levenscyclus vanaf het moment 
van aanschaf gedurende de gehele 
levensduur van de werken, leveringen of 
diensten en maakt integraal en 
onlosmakelijk deel uit van de berekening 
van hetgeen wordt beschouwd als de 
economisch meest voordelige inschrijving.

Motivering

De aanbestedende diensten moeten er in het belang van de belastingbetaler weliswaar zorg 
voor dragen dat – ongeacht de oplossing waarvoor door middel van een 
overheidsaanbesteding is gekozen – een optimale prijs-kwaliteitverhouding is gewaarborgd 
en dat deze voor de samenleving of het milieu uiteindelijk in haar totaliteit niet duurder 
uitvalt, maar anderzijds kan deze verantwoordelijkheid redelijkerwijs pas een aanvang nemen 
vanaf het moment van aanschaf.

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
activiteiten met betrekking tot het 
aanbieden van:

1. Deze richtlijn is onverminderd het 
bepaalde in richtlijn 97/67/EG van 
toepassing op activiteiten met betrekking 
tot het aanbieden van:

Amendement 7
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "postdiensten": diensten die bestaan in 
het ophalen, sorteren, vervoeren en 
bestellen van postzendingen. Deze diensten 
omvatten diensten die zowel binnen als 
buiten het toepassingsgebied van de 
overeenkomstig Richtlijn 97/67/EG 
ingestelde universele dienst vallen;

(b) "postdiensten": diensten die bestaan in 
het ophalen, sorteren, vervoeren en 
bestellen van binnenlandse postzendingen
en die binnen het toepassingsgebied van de 
overeenkomstig Richtlijn 97/67/EG 
ingestelde universele dienst vallen;

Motivering

Dit amendement heeft als doel postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst 
vrij te stellen van de verplichtingen onder deze richtlijn. Aangezien die diensten in een 
concurrentiële markt aangeboden worden, leidt een verplichting tot openbare aanbesteding 
tot een competitief nadeel ten opzichte van concurrenten in de markt.

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten voor in de artikelen 5 tot en 
met 11 bedoelde activiteiten indien de 
lidstaat of de aanbestedende dienst die het 
verzoek krachtens artikel 28 heeft 
ingediend, kan aantonen dat de activiteit in 
de lidstaat waar zij wordt uitgeoefend, 
rechtstreeks aan mededinging is 
blootgesteld op marktgebieden waarvoor 
de toegang niet beperkt is; de richtlijn is 
evenmin van toepassing op prijsvragen die 
in dat geografisch gebied voor de 
uitoefening van een dergelijke activiteit 
worden georganiseerd. Deze beoordeling 
van de mededinging, die wordt verricht op 
basis van de informatie waarover de 
Commissie beschikt en voor de toepassing 
van deze richtlijn, doet geen afbreuk aan de 
toepassing van het mededingingsrecht.

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten voor in de artikelen 5 tot en 
met 11 bedoelde activiteiten indien de 
lidstaat of de aanbestedende dienst die het 
verzoek krachtens artikel 28 heeft 
ingediend, kan aantonen dat de activiteit, 
of specifieke sectoren of segmenten 
daarvan, in de lidstaat waar zij wordt 
uitgeoefend, rechtstreeks aan mededinging 
is blootgesteld op marktgebieden waarvoor 
de toegang niet beperkt is; de richtlijn is 
evenmin van toepassing op prijsvragen die 
in dat geografisch gebied voor de 
uitoefening van een dergelijke activiteit 
worden georganiseerd. Deze beoordeling 
van de mededinging, die wordt verricht op 
basis van de informatie waarover de 
Commissie beschikt en voor de toepassing 
van deze richtlijn, doet geen afbreuk aan de 
toepassing van het mededingingsrecht.
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Motivering

Sommige sectoren van de spoorwegmarkt zijn al rechtstreeks aan mededinging blootgesteld 
en kennen vrije toegang en dienen om die reden niet te vallen onder de werkingssfeer van 
deze richtlijn.

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van lid 1 wordt de 
toegang tot een markt geacht niet beperkt 
te zijn indien de lidstaat de in bijlage III 
vermelde wetgeving van de Unie ten 
uitvoer heeft gelegd en heeft toegepast.

Voor de toepassing van lid 1 wordt de 
toegang tot een markt geacht niet beperkt 
te zijn indien de lidstaat de in bijlage III 
vermelde wetgeving van de Unie ten 
uitvoer heeft gelegd en heeft toegepast, of 
de toepassing van de beginselen zoals 
vervat in deze wetgeving reeds tot de 
desbetreffende markt heeft uitgebreid.

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat of, indien de 
wetgeving van de betrokken lidstaat daarin 
voorziet, een aanbestedende dienst van 
mening is dat een bepaalde activiteit op 
grond van de in artikel 27, leden 2 en 3, 
bedoelde criteria rechtstreeks aan 
mededinging is blootgesteld op 
marktgebieden waarvoor de toegang niet 
beperkt is, kan hij de Commissie verzoeken 
vast te stellen dat deze richtlijn niet van 
toepassing is op de gunning van 
opdrachten of de organisatie van 
prijsvragen voor de uitoefening van die 
activiteit.

Wanneer een lidstaat of, indien de 
wetgeving van de betrokken lidstaat daarin 
voorziet, een aanbestedende dienst van 
mening is dat een bepaalde activiteit of 
sectoren of segmenten daarvan op grond 
van de in artikel 27, leden 2 en 3, bedoelde 
criteria volledig of ten dele rechtstreeks 
aan mededinging is blootgesteld op 
marktgebieden waarvoor de toegang niet 
beperkt is, kan hij de Commissie verzoeken 
vast te stellen dat deze richtlijn niet van 
toepassing is op de gunning van 
opdrachten of de organisatie van 
prijsvragen voor de uitoefening van die 
activiteit of een sector of segment 
daarvan.
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Motivering

Sommige sectoren van de spoorwegmarkt zijn al rechtstreeks aan mededinging blootgesteld 
en kennen vrije toegang en dienen om die reden niet te vallen onder de werkingssfeer van 
deze richtlijn.

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzoeken daartoe gaan vergezeld van een 
gemotiveerd standpunt van een 
onafhankelijke nationale instantie die 
bevoegd is voor de betrokken activiteit. Dit 
standpunt bevat een diepgaande analyse 
van de voorwaarden om artikel 27, lid 1, 
overeenkomstig de leden 2 en 3 daarvan op 
de betrokken activiteit te kunnen 
toepassen.

Verzoeken daartoe gaan vergezeld van een 
gemotiveerd standpunt van een 
onafhankelijke nationale instantie die 
bevoegd is voor de betrokken activiteit of 
een sector of segment daarvan. Dit 
standpunt bevat een diepgaande analyse 
van de voorwaarden om artikel 27, lid 1, 
overeenkomstig de leden 2 en 3 daarvan op 
de betrokken activiteit te kunnen 
toepassen.

Motivering

Sommige sectoren van de spoorwegmarkt zijn al rechtstreeks aan mededinging blootgesteld 
en kennen vrije toegang en dienen om die reden niet te vallen onder de werkingssfeer van 
deze richtlijn.

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op een verzoek als ingediend 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel kan de 
Commissie bij een uitvoeringsbesluit als 
aangenomen binnen de in lid 4 van dit 
artikel gestelde termijnen, vaststellen of 
een activiteit als bedoeld in de artikelen 5 
tot en met 11 rechtstreeks aan mededinging 
is blootgesteld op basis van de in artikel 27 
voorgeschreven criteria. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 100, lid 2, 

Op een verzoek als ingediend 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel kan de 
Commissie bij een uitvoeringsbesluit als 
aangenomen binnen de in lid 4 van dit 
artikel gestelde termijnen, vaststellen of 
een activiteit of een sector of segment 
daarvan als bedoeld in de artikelen 5 tot en 
met 11 rechtstreeks aan mededinging is 
blootgesteld op basis van de in artikel 27 
voorgeschreven criteria. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
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bedoelde raadplegingsprocedure. overeenkomstig de in artikel 100, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Motivering

Some sectors of the railway market are already directly exposed to competition and freely 
accessible, and for this reason should not fall within the scope of this Directive.

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opdrachten die de betrokken activiteit 
mogelijk moeten maken en prijsvragen die 
voor de uitoefening van deze activiteit 
worden georganiseerd, vallen niet langer 
onder deze richtlijn in een van de volgende 
gevallen:

Opdrachten die de betrokken activiteit of 
een sector of segment daarvan mogelijk 
moeten maken en prijsvragen die voor de 
uitoefening van deze activiteit of een 
sector of segment daarvan worden 
georganiseerd, vallen niet langer onder 
deze richtlijn in een van de volgende 
gevallen:

Motivering

Sommige sectoren van de spoorwegmarkt zijn al rechtstreeks aan mededinging blootgesteld 
en kennen vrije toegang en dienen om die reden niet te vallen onder de werkingssfeer van 
deze richtlijn.

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel zijn 
"privé-belangen" alle belangen in 
verband met familie, gevoelsleven, 
economie, politiek of andere belangen die 
zij delen met de gegadigden of de 
inschrijvers, met inbegrip van 
conflicterende beroepsbelangen.

Schrappen

Motivering

Dit punt kan beter bij nationale wetgeving worden geregeld.
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Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in lid 2, onder a), bedoelde 
personeelsleden elk belangenconflict met 
betrekking tot een van de gegadigden of 
inschrijver openbaar maken zodra zij 
kennis krijgen van een dergelijk conflict, 
om de aanbestedende dienst in staat te 
stellen deze situatie te verhelpen,

Schrappen

Motivering

Dit punt kan beter bij nationale wetgeving worden geregeld.

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van belangenconflict neemt de 
aanbestedende dienst passende 
maatregelen. Deze maatregelen kunnen 
leiden tot de verwijdering van het 
desbetreffende personeelslid uit de 
betrokken aanbestedingsprocedure of tot 
een herschikking van de taken en 
verantwoordelijkheden van het 
personeelslid. Wanneer een 
belangenconflict niet daadwerkelijk met 
andere middelen kan worden verholpen, 
moet de betrokken gegadigde of 
inschrijver worden uitgesloten van de 
procedure.

In geval van belangenconflict neemt de 
aanbestedende dienst passende 
maatregelen.

Motivering

Over de precieze vorm van zulke maatregelen moet op nationaal niveau worden beslist.
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Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het onrechtmatig beïnvloeden van het 
besluitvormingsproces van de 
aanbestedende dienst of het verkrijgen 
van vertrouwelijke informatie waardoor 
zij onrechtmatige voordelen uit de 
aanbestedingsprocedure kunnen halen;

Schrappen

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het sluiten van overeenkomsten met 
andere gegadigden en inschrijvers om de 
concurrentie te verstoren, of

Schrappen

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het opzettelijk verstrekken van 
misleidende informatie die een materiële 
invloed kan hebben op beslissingen inzake 
uitsluiting, selectie of gunning.

Schrappen

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten een procedure van 
gunning door onderhandelingen zonder 
voorafgaande oproep tot mededinging 

3. De lidstaten kunnen bepalen dat 
aanbestedende diensten een procedure van 
gunning door onderhandelingen zonder 
voorafgaande oproep tot mededinging 
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alleen kunnen toepassen in de specifieke 
gevallen en omstandigheden als 
uitdrukkelijk bepaald in artikel 42.

alleen kunnen toepassen in de specifieke 
gevallen en omstandigheden als 
uitdrukkelijk bepaald in artikel 42, mits de 
gelijke behandeling van alle inschrijvers 
verzekerd blijft.

Amendement 21
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.

The term of a framework agreement shall 
not exceed six years, save in exceptional 
cases duly justified, in particular by the 
subject of the framework agreement.

Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een raamovereenkomst met 
meer dan één ondernemer wordt gesloten, 
kan dit geschieden op een van de twee 
volgende wijzen:

Schrappen

(a) volgens de voorwaarden van de 
raamovereenkomst, zonder de opdracht 
opnieuw voor mededinging open te 
stellen, wanneer wordt voorzien in alle 
voorwaarden met betrekking tot de 
verrichting van de betrokken werken, 
leveringen of diensten alsmede in de 
objectieve voorwaarden ter bepaling van 
de ondernemers die als partij bij de 
raamovereenkomst deze zullen uitvoeren; 
laatstgenoemde voorwaarden worden 
vermeld in de aanbestedingsdocumenten;
(b) wanneer in de raamovereenkomst niet 
is voorzien in alle voorwaarden met 
betrekking tot de verrichting van de 
werken, leveringen of diensten, door de 
opdracht opnieuw voor mededinging open 
te stellen voor de ondernemers die partij 
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zijn bij de raamovereenkomst.

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 4, onder b, bedoelde 
mededinging geschiedt onder dezelfde 
voorwaarden als die welke voor de 
gunning van de raamovereenkomst 
gelden en, wanneer passend, volgens 
nadere voorwaarden met betrekking tot de 
specificaties van de raamovereenkomst, in 
overeenstemming met de volgende 
procedure:

Schrappen

(a) voor elke te gunnen opdracht 
raadplegen de aanbestedende diensten 
schriftelijk de ondernemers die in staat 
zijn de opdracht uit te voeren;
(b) de aanbestedende diensten stellen een 
voldoende lange termijn vast voor de 
indiening van inschrijvingen voor elke 
specifieke opdracht, rekening houdend 
met elementen zoals de complexiteit van 
het voorwerp van de opdracht en de 
nodige tijd voor de toezending van de 
inschrijvingen;
(c) de inschrijvingen worden schriftelijk 
ingediend en de inhoud ervan wordt niet 
vrijgegeven totdat de gestelde 
indieningstermijn is verstreken;
(d) de aanbestedende diensten gunnen 
elke opdracht aan de inschrijver die op 
grond van de in de specificaties van de 
raamovereenkomst vastgestelde 
gunningscriteria de beste inschrijving 
heeft ingediend.

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Dit artikel laat onverlet de 
bepalingen van Richtlijn 97/67/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
15 december 1997 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de 
ontwikkeling van de interne markt voor 
postdiensten in de Gemeenschap en de 
verbetering van de kwaliteit van de dienst 
en Verordening (EG) nr. 1370/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2007 betreffende het openbaar 
personenvervoer per spoor en over de weg 
en de intrekking van Verordeningen van 
de Raad (EEG) nrs. 1191/69 en 1107/70.

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle aanbestedingen die bedoeld zijn 
voor gebruik door personen, hetzij door het 
ruime publiek hetzij door het personeel van 
de aanbestedende dienst, moeten deze 
technische specificaties, uitgezonderd in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 
zodanig worden opgesteld dat rekening 
wordt gehouden met criteria inzake 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap of de geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers.

Voor alle aanbestedingen die bedoeld zijn 
voor gebruik door personen, hetzij door het 
ruime publiek hetzij door het personeel van 
de aanbestedende dienst, moeten deze 
technische specificaties, uitgezonderd in 
naar behoren gemotiveerde en in de 
oproep tot mededinging te vermelden
gevallen, zodanig worden opgesteld dat 
rekening wordt gehouden met criteria 
inzake toegankelijkheid voor personen met 
een handicap of de geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers.

Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Technische specificaties kunnen, 
indien nodig, ook voorschriften bevatten 
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met betrekking tot:
(a) het prestatieniveau, waaronder milieu-
en klimaatprestaties en prestaties op het 
gebied van een sociaal duurzaam 
productieproces;
(b) levensduurverwachting;
(c) een sociaal duurzaam 
productieproces;
(d) de organisatie, kwalificatie en 
ervaring van het personeel dat bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken is;
(e) veiligheid of afmetingen, waaronder 
de procedures met betrekking tot 
kwaliteitsborging, terminologie, symbolen, 
tests en testmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen;
(f) voorschriften ten aanzien van opzet en 
kostenberekening, de test-, inspectie- en 
goedkeuringsvoorwaarden voor werken 
en constructiemethodes of –technieken en 
alle andere technische voorwaarden die 
de aanbestedende dienst mag 
voorschrijven krachtens algemene of 
specifieke regelgeving, ten aanzien van de 
voltooide werken en de materialen of 
onderdelen die daarvoor gebruikt worden;

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) iedere inschrijver die een 
ontvankelijke inschrijving heeft 
ingediend, over de kenmerken en relatieve 
voordelen van de geselecteerde 
inschrijving, alsmede over de naam van 
de begunstigde of de partijen bij de 
raamovereenkomst;

Schrappen
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Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Aanbestedende diensten mogen een 
opdracht niet gunnen aan de inschrijver die 
de beste inschrijving heeft ingediend, 
wanneer zij hebben vastgesteld dat de 
inschrijving niet voldoet aan verplichtingen 
op het gebied van sociaal, arbeids-, 
gezondheids- veiligheids- of milieurecht
uit hoofde van Uniewetgeving dan wel 
nationale wetgeving, van collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering wordt verricht, of uit hoofde van 
de in bijlage XIV vermelde bepalingen van 
internationaal sociaal en milieurecht.

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van bouwwerken, kunnen de 
organisatie, de kwalificatie en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel in aanmerking worden 
genomen, met als gevolg dat dit personeel 
na de gunning van de opdracht alleen kan 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst, die moet nagaan of 
met deze vervangingen een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

(b) voor opdrachten voor diensten en 
opdrachten die betrekking hebben op het 
ontwerpen van werken, kunnen de 
organisatie, de kwalificatie en de ervaring 
van het bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken personeel in aanmerking worden 
genomen;

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De gunningscriteria moeten zorgen 
voor effectieve en eerlijke mededinging en 
vergezeld gaan van voorschriften die een 
doeltreffende verificatie van de door de 
inschrijvers aangeleverde informatie 
mogelijk maken, zodat de aanbestedende 
diensten kunnen vaststellen of de
inschrijvers aan de gunningscriteria 
voldoen.

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Abnormaal lage inschrijvingen Prijs van de inschrijving

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – inleidende formule

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:

1. De aanbestedende dienst verzoekt 
ondernemers om een gedetailleerde
toelichting op de in hun inschrijving
gevraagde prijs of kosten.

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Motivering

Dit punt kan beter bij nationale wetgeving worden geregeld, gelet op sectorale en regionale 
specifieke omstandigheden.

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Dit punt kan beter bij nationale wetgeving worden geregeld, gelet op sectorale en regionale 
specifieke omstandigheden.

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen 
ingediend.

Schrappen

Motivering

Dit punt kan beter bij nationale wetgeving worden geregeld, gelet op sectorale en regionale 
specifieke omstandigheden.

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer inschrijvingen om andere 
redenen abnormaal laag lijken, kunnen
aanbestedende diensten ook om toelichting 
verzoeken.

2. Wanneer inschrijvingen abnormaal laag 
lijken, moeten aanbestedende diensten om
aanvullende toelichting verzoeken
alvorens een inschrijving af te wijzen.



PE491.261v02-00 20/29 AD\913082NL.doc

NL

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 79 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) naleving van verplichtingen op het 
gebied van sociaal, arbeids-, gezondheids-
veiligheids- of milieurecht uit hoofde van 
Uniewetgeving dan wel nationale 
wetgeving, van collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering wordt verricht, of uit hoofde van 
de in bijlage XIV vermelde bepalingen 
van internationaal sociaal en milieurecht;

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de 
aanbestedende dienst de inschrijver 
verzoeken, of hij kan daartoe door een 
lidstaat worden verplicht, in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te geven 
en welke onderaannemers hij voorstelt.

1. In de aanbestedingsdocumenten verzoekt 
de aanbestedende dienst de inschrijver in 
zijn inschrijving aan te geven welk 
gedeelte van de opdracht hij eventueel 
voornemens is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt. Elke 
verandering in de onderaannemingsketen 
en iedere nieuwe onderaannemer moet 
onmiddellijk worden aangemeld bij de 
aanbestedende dienst.…

Amendement 39
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 

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, ingeval van 
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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.

gegronde redenen rechtstreeks aan de 
onderaannemer kan overmaken voor 
werken, leveringen of diensten aan de 
hoofdaannemer. Regelingen betreffende 
deze wijze van betaling worden in de 
aanbestedingsdocumenten omschreven.

Motivering

Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is (per 1 maart 2013) 
van toepassing op transacties tussen ondernemingen en overheidsdiensten en transacties 
tussen ondernemingen (B2B).

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de wijziging voorziet in voorwaarden 
die, hadden zij deel uitgemaakt van de 
aanvankelijke gunningsprocedure, de 
selectie van andere dan de aanvankelijk 
geselecteerde gegadigden en de gunning 
van de opdracht aan een andere 
inschrijver mogelijk zouden hebben 
gemaakt;

Schrappen

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Schrappen
Overheidstoezicht
1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke 
instantie aan die belast is met toezicht op 
en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten 
(hierna "de toezichtsinstantie"). De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de aangewezen instantie.
Alle aanbestedende diensten zijn 
onderworpen aan dit toezicht.
2. De bevoegde instanties die bij de 
uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, 
worden zo georganiseerd dat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden. 
Het stelsel van overheidstoezicht is 
transparant. Met dat doel worden 
richtsnoeren en adviezen alsmede een 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging en 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels bekendgemaakt.
Het jaarverslag bevat de volgende 
informatie:
(a) een vermelding over de slaagkansen 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) in aanbestedingen; wanneer het 
slaagpercentage lager is dan 50% wat de 
waarde van aan kmo's gegunde 
opdrachten betreft, wordt in het verslag 
onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;
(b) een algemeen overzicht over de 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake 
duurzame aanbestedingen, met inbegrip 
van procedures waarin rekening wordt 
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gehouden met overwegingen inzake 
milieubescherming, sociale integratie, 
waaronder de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap of 
bevordering van innovatie;
(c) gecentraliseerde gegevens over 
gemelde gevallen van fraude, omkoping, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden op het gebied van 
overheidsaanbestedingen, met inbegrip 
van de gevallen die zich voordoen in door 
de begroting van de Unie 
medegefinancierde projecten.
3. De toezichtsinstantie is belast met de 
volgende taken:
(a) toezicht op de toepassing van de 
aanbestedingsregels en de daaraan 
verbonden praktijk van aanbestedende 
diensten en in het bijzonder van 
aankoopcentrales;
(b) juridisch advies aan aanbestedende 
diensten over de interpretatie van 
aanbestedingsregels en -beginselen en 
over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke 
gevallen;
(c) verstrekking van initiatiefadviezen en 
richtsnoeren over aangelegenheden van 
algemeen belang met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van 
aanbestedingsregels, vaak terugkerende 
vragen en systeemgebonden 
moeilijkheden betreffende de toepassing 
van aanbestedingsregels, op basis van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;
(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 
rapporteren;
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(e) bewustmaking van de bevoegde 
nationale instanties, waaronder de 
auditinstanties, met betrekking tot 
vastgestelde specifieke schendingen en 
systeemgebonden problemen;
(f) onderzoek van klachten van burgers en 
ondernemingen over de toepassing van 
aanbestedingsregels in specifieke gevallen 
en doorzending van de 
onderzoeksresultaten aan de bevoegde 
aanbestedende diensten, die verplicht zijn 
in hun beslissingen daarmee rekening te 
houden, of wanneer de 
onderzoeksresultaten niet worden 
gevolgd, de redenen voor de afwijzing 
daarvan toe te lichten;
(g) toezicht op de beslissingen van 
nationale gerechtelijke instanties en 
autoriteiten naar aanleiding van een 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op basis van artikel 267 
van het Verdrag of bevindingen van de 
Europese Rekenkamer waarin 
schendingen van de Europese 
aanbestedingsregels met betrekking tot 
door de Unie medegefinancierde 
projecten zijn vastgesteld; de 
toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op 
aanbestedingsprocedures van de Unie aan 
het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding wanneer deze 
betrekking heeft op opdrachten die direct 
of indirect door de Europese Unie worden 
gefinancierd.
De onder e) bedoelde taken laten de 
uitoefening van het recht van hoger 
beroep overeenkomstig nationaal recht of 
overeenkomstig de bij Richtlijn 
89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.
De lidstaten machtigen de 
toezichtsinstantie om in 
beroepsprocedures tegen beslissingen van 
aanbestedende diensten krachtens 
nationaal recht bevoegde gerechtelijke 
instanties aan te zoeken wanneer deze een 
schending heeft vastgesteld tijdens haar 
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activiteiten van toezicht en juridisch 
advies.
4. Onverminderd de algemene procedures 
en werkmethoden die de Commissie heeft 
vastgesteld voor haar mededelingen aan 
en contacten met de lidstaten, treedt de 
toezichtsinstantie op als specifiek 
contactpunt voor de Commissie wanneer 
deze overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 317 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie toeziet op 
de toepassing van het Europese recht en 
op de uitvoering van de begroting van de 
Unie. Zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over elke schending van deze 
richtlijn in procedures voor de gunning 
van direct of indirect door de Unie 
gefinancierde opdrachten.
De Commissie kan de toezichtsinstantie in 
het bijzonder aanzoeken voor de 
behandeling van individuele gevallen 
wanneer de opdracht nog niet is gegund 
of het nog mogelijk is een 
beroepsprocedure in te stellen. Zij kan 
deze instantie ook belasten met de 
controleactiviteiten die noodzakelijk zijn 
ter uitvoering van de maatregelen waartoe 
lidstaten zich hebben verbonden om door 
de Commissie aangewezen schendingen 
van Europese aanbestedingsregels en -
beginselen te verhelpen.
De Commissie kan de toezichtsinstantie 
verzoeken beweerde inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie te 
onderzoeken met betrekking tot door de 
begroting van de Unie medegefinancierde 
projecten. Zij kan de toezichtsinstantie 
belasten met de begeleiding van bepaalde 
gevallen om ervoor te zorgen dat ten 
aanzien van inbreuken op de 
aanbestedingsregels van de Unie met 
betrekking tot medegefinancierde 
projecten passende maatregelen worden 
genomen door de bevoegde nationale 
autoriteiten, die verplicht zijn de 
instructies van de toezichtsinstantie te 
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volgen.
5. De onderzoeks- en 
handhavingsactiviteiten die de 
toezichtsinstantie verricht om te 
verzekeren dat de beslissingen van de 
aanbestedende diensten voldoen aan deze 
richtlijn en de algemene beginselen van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, komen niet in de plaats 
van en doen niet af aan de institutionele 
rol van de Commissie als behoeder van 
het Verdrag. Wanneer de Commissie een 
individueel geval voor behandeling 
verwijst, behoudt zij voorts het recht om 
op te treden in overeenstemming met de 
haar krachtens het Verdrag verleende 
bevoegdheden.
6. De aanbestedende diensten verstrekken 
de nationale toezichtsinstantie de 
volledige tekst van alle gegunde 
opdrachten met een waarde die gelijk is 
aan of hoger dan:
(a) 1 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor leveringen of diensten;
(b) 10 000 000 euro in het geval van 
opdrachten voor werken.
7. Onverminderd nationale wetgeving 
betreffende toegang tot informatie en in 
overeenstemming met nationale en EU-
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming geeft de 
toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek 
kosteloze, onbeperkte, volledige en 
rechtstreekse toegang tot de in lid 6 
bedoelde opdrachten. Toegang tot 
bepaalde delen van de opdrachten kan 
worden geweigerd wanneer de vrijgeving 
daarvan de handhaving van de wet in de 
weg zou staan of anderszins in strijd zou 
zijn met het openbare belang, schade zou 
berokkenen aan de rechtmatige 
commerciële belangen van bepaalde 
publieke of particulier ondernemers of 
afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke 
mededinging tussen ondernemers.
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Toegang tot de onderdelen die voor 
vrijgeving in aanmerking komen, wordt 
binnen een redelijke termijn verleend en 
niet later dan 45 dagen vanaf de datum 
van het verzoek.
De verzoekers die om toegang vragen, 
hoeven geen direct of indirect belang met 
betrekking tot de desbetreffende opdracht 
aan te tonen. De ontvanger van de 
informatie mag deze publiek maken.
8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat 
eveneens een overzicht van alle 
activiteiten die de toezichtsinstantie 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 7 
uitoefent.

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 98 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70, 77, 85 en 95 bedoelde delegatie van 
bevoegdheden aan de Commissie geschiedt 
voor onbepaalde tijd vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

2. De in de artikelen 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70, 77, 85 en 95 bedoelde delegatie van 
bevoegdheden aan de Commissie geschiedt 
voor een periode van vijf jaar te rekenen
vanaf [de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn]. Uiterlijk negen maanden
vóór het verstrijken van de termijn van 
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vijf jaar stelt de Commissie een verslag op 
over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn verzet tegen 
een dergelijke verlenging.

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt D – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goederenvervoer per spoor Vervoer per spoor

Motivering

Niet alleen goederenvervoer per spoor, maar ook een deel van het passagiersvervoer per 
spoor is voor concurrentie opengesteld.

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt D – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Passagiersvervoer per spoor Schrappen
Geen
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