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Amendement 1
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Ingevolge artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moet de Unie rekening houden met 
de vereisten verbonden aan het 
bevorderen van een hoog niveau van 
tewerkstelling, de garantie van 
toereikende sociale bescherming, de strijd 
tegen sociale uitsluiting en een hoog 
niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid bij 
het bepalen en invoeren van haar beleid 
en haar activiteiten; deze richtlijn vormt 
een bijdrage tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen door het bevorderen 
van duurzame concessieovereenkomsten, 
het opnemen van sociale criteria in alle 
stadia van de concessieprocedure en het 
naleven van verplichtingen inzake sociale 
en arbeidsvoorwaarden, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, de sociale 
zekerheid en de arbeidsomstandigheden, 
zoals vastgelegd in de EU-wetgeving, 
nationale wetgeving en de in bijlage XIII 
bis (nieuw) genoemde internationale 
arbeidsnormen.

Or. en

Amendement 2
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 3
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De essentiële rol en de ruime 
discretionaire bevoegdheid van nationale, 
regionale en lokale autoriteiten bij het 
bepalen hoe diensten van algemeen 
belang te verrichten, te doen verrichten en 
te organiseren op een manier die zoveel 
mogelijk in overeenstemming is met de 
behoeften van de gebruikers, ligt tevens in 
het verlengde van Protocol nr. 26 
betreffende de diensten van algemeen 
belang, artikel 14 VWEU en artikel 36 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 4
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Diensten die opdrachten 
aanbesteden, kunnen naar eigen inzicht 
zowel technische specificaties als 
toekenningcriteria gebruiken om hun 
doelstellingen te behalen, met inbegrip 
van duurzaamheiddoelstellingen. Op 
voorwaarde dat er een verband is met het 
onderwerp, is deze richtlijn niet bedoeld 
om de soorten bekommernissen die een 
aanbestedende dienst kan aanpakken 
door technische specificaties of 
toekenningcriteria, verder aan banden te 
leggen.

Or. en

Amendement 5
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ook voor de gunning van concessies 
voor werken en diensten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten moeten bepaalde 
coördinatiebepalingen worden ingevoerd, 
aangezien nationale autoriteiten het 
gedrag kunnen beïnvloeden van entiteiten 
die in deze sectoren werkzaam zijn en 
rekening houdend met het gesloten 
karakter van de markten waarop zij 
werkzaam zijn als gevolg van het bestaan 
van door de lidstaten verleende bijzondere 
of uitsluitende rechten voor de levering 
aan, het aanbieden of het beheer van 
netten voor het verrichten van de 
betrokken diensten.

Schrappen

Or. de
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Amendement 6
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Overeenkomstig artikel 9 VWEU 
moet de Unie bij de bepaling en de 
uitvoering van haar beleid en optreden 
rekening houden met de eisen in verband 
met de bevordering van een hoog niveau 
van werkgelegenheid, de waarborging van 
een adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid. 
De artikelen 2, 3 en 4, artikel 14 VWEU 
en met name artikel 36 van het Handvest 
van de grondrechten en Protocol 26 over 
de diensten van algemeen belang moeten 
in acht worden genomen.
Deze richtlijn vormt een bijdrage tot de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
door het bevorderen van een duurzame 
gunning van dienstenconcessies, het 
opnemen van sociale criteria in alle stadia 
van het gunningproces en het naleven van 
de verplichtingen met betrekking tot 
maatschappelijke en 
arbeidsomstandigheden, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, de sociale 
zekerheid en de arbeidsvoorwaarden, 
zoals vastgelegd in de EU-wetgeving, 
nationale wetgeving, regelingen of 
bestuursrechtelijke bepalingen, 
scheidsrechterlijke uitspraken, collectieve 
overeenkomsten en contracten alsmede de 
in bijlage XIII bis (nieuw) genoemde 
internationale arbeidsnormen, die gelden 
op de plaats waar de opdracht wordt 
uitgevoerd; deze verplichtingen gelden 
ook in grensoverschrijdende gevallen 
waarin werknemers van een lidstaat 
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diensten verrichten in een andere lidstaat.

Or. de

Amendement 7
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Deze richtlijn dient de lidstaten niet 
te beletten IAO-overeenkomst nr.94 over 
arbeidsrechtelijke clausules bij de 
gunning van dienstenconcessies na te 
leven en het opnemen van 
arbeidsrechtelijke clausules bij 
dienstenconcessies te stimuleren.

Or. de

Amendement 8
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Concessies zijn overeenkomsten onder 
bezwarende titel die tussen een of meer 
ondernemers en een of meer aanbestedende 
diensten of entiteiten zijn gesloten en de 
verwerving van werken of diensten als 
voorwerp hebben waarbij de tegenprestatie 
normaal bestaat in het recht om de werken 
of diensten die het voorwerp zijn van de 
overeenkomst te exploiteren. De uitvoering 
van deze werken of diensten zijn 
onderworpen aan specifieke door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit bepaalde bindende verplichtingen 
die juridisch afdwingbaar zijn. Bepaalde 

(6) Concessies zijn overeenkomsten onder 
bezwarende titel die tussen een of meer 
ondernemers en een of meer aanbestedende 
diensten of entiteiten zijn gesloten en de 
verwerving van werken of diensten als 
voorwerp hebben waarbij de tegenprestatie 
normaal bestaat in het recht om de werken 
of diensten die het voorwerp zijn van de 
overeenkomst te exploiteren. De uitvoering 
van deze werken of diensten zijn 
onderworpen aan specifieke door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit bepaalde bindende verplichtingen 
die juridisch afdwingbaar zijn. Bepaalde 
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staatshandelingen zoals machtigingen of 
vergunningen waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, mogen daarentegen niet als 
concessies kwalificeren. Hetzelfde geldt 
voor bepaalde overeenkomsten die tot 
voorwerp hebben het recht van een 
ondernemer om bepaalde publieke 
domeinen of rijkdommen te exploiteren,
zoals pachtcontracten waarbij de staat of 
de aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit enkel algemene voorwaarden voor 
het gebruik ervan vaststelt zonder bepaalde 
werken of diensten te verwerven.

staatshandelingen zoals machtigingen of 
vergunningen waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, mogen daarentegen niet als 
concessies kwalificeren. Hetzelfde geldt 
voor bepaalde overeenkomsten waarmee 
de staat, een aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit een ondernemer
het recht verleent om bepaalde publieke 
domeinen of rijkdommen tegen vergoeding 
te exploiteren (zoals huur- of
pachtcontracten met betrekking tot 
afzonderlijke stukken grond in zee- of 
binnenhavens), en waarin regelmatig 
enkel algemene voorwaarden voor het 
gebruik ervan zijn vastgesteld, zonder dat 
de publieke entiteit ontvanger van 
bepaalde door de aannemer verrichte 
diensten wordt.

Or. de

Amendement 9
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Concessies zijn overeenkomsten onder 
bezwarende titel die tussen een of meer 
ondernemers en een of meer aanbestedende 
diensten of entiteiten zijn gesloten en de
verwerving van werken of diensten als 
voorwerp hebben waarbij de tegenprestatie
normaal bestaat in het recht om de werken 
of diensten die het voorwerp zijn van de 
overeenkomst te exploiteren. De uitvoering 
van deze werken of diensten zijn 
onderworpen aan specifieke door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit bepaalde bindende verplichtingen
die juridisch afdwingbaar zijn. Bepaalde 
staatshandelingen zoals machtigingen of 

(6) Concessies zijn overeenkomsten onder 
bezwarende titel die tussen een of meer 
ondernemers en een of meer aanbestedende 
diensten of entiteiten zijn gesloten en het 
ontwerp en de uitvoering van werken, 
evenals het functioneel en economisch 
beheer ervan als voorwerp hebben waarbij 
de tegenprestatie bestaat in het recht om
het werk te exploiteren, of in dit recht, 
gepaard gaande met een prijs. De 
uitvoering van deze werken of diensten 
zijn onderworpen aan specifieke door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit bepaalde bindende verplichtingen
waarvan de nakoming juridisch 
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vergunningen waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, mogen daarentegen niet als 
concessies kwalificeren. Hetzelfde geldt 
voor bepaalde overeenkomsten die tot 
voorwerp hebben het recht van een 
ondernemer om bepaalde publieke 
domeinen of rijkdommen te exploiteren, 
zoals pachtcontracten waarbij de staat of de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit enkel algemene voorwaarden voor 
het gebruik ervan vaststelt zonder bepaalde 
werken of diensten te verwerven.

afdwingbaar is. Bepaalde 
staatshandelingen zoals machtigingen of 
vergunningen waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, mogen daarentegen niet als 
concessies kwalificeren. Hetzelfde geldt 
voor bepaalde overeenkomsten die tot 
voorwerp hebben het recht van een 
ondernemer om bepaalde publieke 
domeinen of rijkdommen te exploiteren, 
zoals pachtcontracten waarbij de staat of de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit enkel algemene voorwaarden voor 
het gebruik ervan vaststelt zonder bepaalde 
werken of diensten te verwerven.

Or. it

Amendement 10
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bij de interpretatie van de begrippen 
concessie en overheidsopdracht gerezen 
moeilijkheden hebben aanleiding gegeven 
tot blijvende rechtsonzekerheid bij de 
belanghebbenden en tot talrijke arresten 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie over dit onderwerp. De definitie van 
concessie dient bijgevolg te worden 
verduidelijkt, met name door naar het
concept wezenlijk operationeel risico te 
verwijzen. Het hoofdkenmerk van een 
concessie, het recht om de werken of 
diensten te exploiteren, impliceert altijd de 
overdracht aan de concessiehouder van een 
economisch risico met de mogelijkheid dat 
hij de gedane investeringen en de met het 
exploiteren van de gegunde werken of 
diensten gepaard gaande kosten niet zal 
terugverdienen. De toepassing van 

(7) Bij de interpretatie van de begrippen 
concessie en overheidsopdracht gerezen 
moeilijkheden hebben aanleiding gegeven 
tot blijvende rechtsonzekerheid bij de 
belanghebbenden en tot talrijke arresten 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie over dit onderwerp. De definitie van
concessie dient bijgevolg te worden 
verduidelijkt, met name door naar het 
wezenlijke deel van het operationeel risico 
te verwijzen. Het hoofdkenmerk van een 
concessie, het recht om de werken of 
diensten te exploiteren, impliceert altijd de 
overdracht aan de concessiehouder van een 
economisch risico met de mogelijkheid dat 
hij de gedane investeringen en de met het 
exploiteren van de gegunde werken of 
diensten gepaard gaande kosten niet zal 
terugverdienen. De toepassing van 
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specifieke regels voor de gunning van 
concessies zou niet gerechtvaardigd zijn 
indien de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit de aannemer van elk 
potentieel verlies zou ontlasten door 
minimuminkomsten te garanderen gelijk 
aan of hoger dan de kosten die de 
aannemer met betrekking tot de uitvoering 
van de opdracht dient te maken. Tegelijk 
moet duidelijk worden gemaakt dat 
bepaalde regelingen die door een 
aanbestedende dienst of een aanbestedende 
entiteit volledig worden betaald als 
concessie moeten kwalificeren wanneer het 
terugverdienen van de investeringen en de 
kosten die door de exploitant voor de 
uitvoering van de werken of het verrichten 
van de diensten zijn gemaakt, afhangt van 
de werkelijke vraag naar of de 
beschikbaarheid van de dienst of het goed.

specifieke regels voor de gunning van 
concessies zou niet gerechtvaardigd zijn 
indien de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit de aannemer van elk 
potentieel verlies zou ontlasten door 
minimuminkomsten te garanderen gelijk 
aan of hoger dan de kosten die de 
aannemer met betrekking tot de uitvoering 
van de opdracht dient te maken. Tegelijk 
moet duidelijk worden gemaakt dat 
bepaalde regelingen die door een 
aanbestedende dienst of een aanbestedende 
entiteit volledig worden betaald als 
concessie moeten kwalificeren wanneer het 
terugverdienen van de investeringen en de 
kosten die door de exploitant voor de 
uitvoering van de werken of het verrichten 
van de diensten zijn gemaakt, afhangt van 
de werkelijke vraag naar of de 
beschikbaarheid van de dienst of het goed.

Or. de

Amendement 11
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Overeenkomstig artikel 14 VWEU 
in samenhang met Protocol 26 VWEU 
hebben nationale, regionale en lokale 
autoriteiten bij het gunnen van 
opdrachten op het gebied van diensten 
van algemeen belang een ruime 
bevoegdheid.

Or. de

Amendement 12
Thomas Händel



AM\907628NL.doc 11/50 PE492.772v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Uit een onderzoek naar zogenaamde 
prioritaire en niet-prioritaire diensten 
("A"- en "B"-diensten) van de 
Commissie is gebleken dat het niet 
gerechtvaardigd is de volledige toepassing 
van de aanbestedingswetgeving tot een 
gelimiteerde groep van diensten te 
beperken. Bijgevolg moet deze richtlijn 
van toepassing zijn op een aantal diensten 
(zoals catering- en 
watervoorzieningdiensten), die beide 
potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertoonden.

Schrappen

Or. de

Amendement 13
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In het licht van de resultaten van de 
evaluatie die door de Commissie over de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten is verricht, is het 
passend van de volledige toepassing van 
deze richtlijn enkel die diensten uit te 
sluiten welke een beperkte 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
namelijk de zogenaamde 
persoonsgebonden diensten, zoals bepaalde 
diensten op sociaal, gezondheids- en
onderwijsgebied. Deze diensten worden 
verricht binnen een bijzondere context die 
als gevolg van verschillende culturele 
tradities sterk verschilt per lidstaat. 
Bijgevolg moet een specifieke regeling 
worden vastgesteld voor concessie van 

(21) In het licht van de resultaten van de 
evaluatie die door de Commissie over de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten is verricht, is het 
passend van de volledige toepassing van 
deze richtlijn enkel die diensten uit te 
sluiten welke een beperkte 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
namelijk de zogenaamde 
persoonsgebonden diensten, zoals bepaalde 
diensten op onderwijsgebied. Deze 
diensten worden verricht binnen een 
bijzondere context die als gevolg van 
verschillende culturele tradities sterk 
verschilt per lidstaat. Bijgevolg moet een 
specifieke regeling worden vastgesteld 
voor concessie van deze diensten die 
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deze diensten die rekening houdt met het 
feit dat deze recentelijk gereguleerd zijn. 
Het invoeren van een verplichting tot 
publicatie van een vooraankondiging en 
een aankondiging van gunning van een 
opdracht voor elke concessie met een 
waarde gelijk aan of groter dan de in deze 
richtlijn vastgestelde drempels is een 
toereikende methode om informatie te 
verstrekken over zakelijke kansen aan 
potentiële inschrijvers alsook over het 
aantal en het soort gegunde opdrachten aan 
alle belanghebbenden. Voorts moeten de 
lidstaten passende maatregelen invoeren 
met betrekking tot de gunning van 
concessieopdrachten voor deze diensten 
die erop gericht zijn te zorgen voor 
inachtneming van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers terwijl aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten in 
staat worden gesteld rekening te houden 
met de specificiteit van de betrokken 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten rekening mogen 
houden met de noodzaak te zorgen voor 
kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en uitgebreidheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
participatie en de empowerment van 
gebruiker en innovatie.

rekening houdt met het feit dat deze 
recentelijk gereguleerd zijn. Het invoeren 
van een verplichting tot publicatie van een 
vooraankondiging en een aankondiging 
van gunning van een opdracht voor elke 
concessie met een waarde gelijk aan of 
groter dan de in deze richtlijn vastgestelde 
drempels is een toereikende methode om 
informatie te verstrekken over zakelijke 
kansen aan potentiële inschrijvers alsook 
over het aantal en het soort gegunde 
opdrachten aan alle belanghebbenden. 
Voorts moeten de lidstaten passende 
maatregelen invoeren met betrekking tot de 
gunning van concessieopdrachten voor 
deze diensten die erop gericht zijn te 
zorgen voor inachtneming van de 
beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling van ondernemers terwijl 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten in staat worden gesteld rekening 
te houden met de specificiteit van de 
betrokken diensten. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat aanbestedende diensten 
en aanbestedende entiteiten rekening 
mogen houden met de noodzaak te zorgen 
voor kwaliteit, continuïteit, 
toegankelijkheid, beschikbaarheid en 
uitgebreidheid van de diensten, de 
specifieke behoeften van verschillende 
categorieën gebruikers, de participatie en 
de empowerment van gebruiker en 
innovatie.

Or. fi

Motivering

Regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening is 
noodzakelijk.

Amendement 14
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In het licht van de resultaten van de 
evaluatie die door de Commissie over de 
hervorming van de regels inzake 
overheidsopdrachten is verricht, is het 
passend van de volledige toepassing van 
deze richtlijn enkel die diensten uit te 
sluiten welke een beperkte 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
namelijk de zogenaamde 
persoonsgebonden diensten, zoals
bepaalde diensten op sociaal, gezondheids-
en onderwijsgebied. Deze diensten worden 
verricht binnen een bijzondere context die 
als gevolg van verschillende culturele 
tradities sterk verschilt per lidstaat. 
Bijgevolg moet een specifieke regeling 
worden vastgesteld voor concessie van 
deze diensten die rekening houdt met het
feit dat deze recentelijk gereguleerd zijn. 
Het invoeren van een verplichting tot 
publicatie van een vooraankondiging en 
een aankondiging van gunning van een 
opdracht voor elke concessie met een 
waarde gelijk aan of groter dan de in deze 
richtlijn vastgestelde drempels is een 
toereikende methode om informatie te 
verstrekken over zakelijke kansen aan 
potentiële inschrijvers alsook over het 
aantal en het soort gegunde opdrachten aan 
alle belanghebbenden. Voorts moeten de 
lidstaten passende maatregelen invoeren 
met betrekking tot de gunning van 
concessieopdrachten voor deze diensten 
die erop gericht zijn te zorgen voor 
inachtneming van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers terwijl aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten in 
staat worden gesteld rekening te houden 
met de specificiteit van de betrokken 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten rekening mogen 
houden met de noodzaak te zorgen voor 
kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, 

(21) Van de toepassing van deze richtlijn 
dienen die diensten van algemeen belang 
te worden uitgesloten welke voorzien in de 
essentiële behoeften van de mens, zoals
gemeentelijke openbare voorzieningen op 
het gebied van watervoorziening en 
riolering, afvalbeheer, en bepaalde 
diensten op sociaal, cultureel,
gezondheids- en onderwijsgebied. Deze 
diensten worden verricht binnen een 
bijzondere context die als gevolg van 
verschillende culturele tradities sterk 
verschilt per lidstaat. Bijgevolg moet een 
specifieke regeling worden vastgesteld 
voor concessie van deze diensten die 
rekening houdt met het feit dat deze 
recentelijk gereguleerd zijn. Het invoeren 
van een verplichting tot publicatie van een 
vooraankondiging en een aankondiging 
van gunning van een opdracht voor elke 
concessie met een waarde gelijk aan of 
groter dan de in deze richtlijn vastgestelde 
drempels is een toereikende methode om 
informatie te verstrekken over zakelijke 
kansen aan potentiële inschrijvers alsook 
over het aantal en het soort gegunde 
opdrachten aan alle belanghebbenden. 
Voorts moeten de lidstaten passende 
maatregelen invoeren met betrekking tot de 
gunning van concessieopdrachten voor 
deze diensten die erop gericht zijn te 
zorgen voor inachtneming van de 
beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling van ondernemers terwijl 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten in staat worden gesteld rekening 
te houden met de specificiteit van de 
betrokken diensten. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat aanbestedende diensten 
en aanbestedende entiteiten rekening 
mogen houden met de noodzaak te zorgen 
voor kwaliteit, continuïteit, 
toegankelijkheid, beschikbaarheid en 
uitgebreidheid van de diensten, de 
specifieke behoeften van verschillende 
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beschikbaarheid en uitgebreidheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
participatie en de empowerment van 
gebruiker en innovatie.

categorieën gebruikers, de participatie en 
de empowerment van gebruiker en 
innovatie.

Or. de

Amendement 15
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om voor transparantie en gelijke 
behandeling te zorgen, moeten criteria voor 
de gunning van concessies altijd aan een 
aantal algemene normen voldoen. Deze 
criteria moeten vooraf aan alle potentiële 
inschrijvers openbaar worden gemaakt, 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid laten. Zij moeten ervoor 
zorgen dat effectieve concurrentie mogelijk 
blijft en gepaard gaan met eisen die het 
mogelijk maken de door de inschrijvers 
verstrekte informatie effectief te 
controleren. Om aan deze normen te 
voldoen en de rechtszekerheid te 
verbeteren, mogen de lidstaten voorzien in 
het gebruik van het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving.

(25) Om voor transparantie en gelijke 
behandeling te zorgen, moeten criteria voor 
de gunning van concessies altijd aan een 
aantal algemene normen voldoen. Deze 
criteria moeten vooraf aan alle potentiële 
inschrijvers openbaar worden gemaakt, 
verband houden met het voorwerp van de 
opdracht en de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid laten. Zij moeten ervoor 
zorgen dat effectieve concurrentie mogelijk 
blijft en gepaard gaan met eisen die het 
mogelijk maken de door de inschrijvers 
verstrekte informatie effectief te 
controleren. Om aan deze normen te 
voldoen en de rechtszekerheid te 
verbeteren, mogen de lidstaten voorzien in 
het gebruik van het criterium van de 
economisch meest voordelige en 
duurzame inschrijving.

Or. en

Amendement 16
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26



AM\907628NL.doc 15/50 PE492.772v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten besluiten een 
concessie te gunnen aan de economisch 
voordeligste inschrijving, moeten zij 
bepalen op basis van welke economische 
en kwaliteitscriteria zij de inschrijvingen 
zullen beoordelen teneinde vast te stellen 
welke inschrijving de beste prijs-
kwaliteitverhouding heeft. Bij de bepaling 
van deze criteria wordt rekening gehouden 
met het voorwerp van de concessie, 
aangezien de criteria het mogelijk moeten 
maken het prestatieniveau dat door iedere 
inschrijving wordt geboden ten aanzien van 
het in de technische specificaties 
omschreven voorwerp van de concessie te 
beoordelen en de prijs-kwaliteitverhouding 
van iedere inschrijving te bepalen.

(26) Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten besluiten een 
concessie te gunnen aan de economisch 
voordeligste en duurzame inschrijving, 
moeten zij bepalen op basis van welke 
economische en kwaliteitscriteria zij de 
inschrijvingen zullen beoordelen teneinde 
vast te stellen welke inschrijving de beste 
prijs-kwaliteitverhouding heeft. Bij de 
bepaling van deze criteria wordt rekening 
gehouden met het voorwerp van de 
concessie, aangezien de criteria het 
mogelijk moeten maken het prestatieniveau 
dat door iedere inschrijving wordt geboden 
ten aanzien van het in de technische 
specificaties omschreven voorwerp van de 
concessie te beoordelen en de prijs-
kwaliteitverhouding van iedere inschrijving 
te bepalen.

Or. en

Amendement 17
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De door de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten opgestelde 
technische specificaties moeten de 
blootstelling van de gunning van 
concessies aan concurrentie mogelijk 
maken. Daartoe moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen die de 
diversiteit van de technische oplossingen 
tot uiting brengen, zodat er een voldoende 
hoog niveau van concurrentie tot stand 
komt. Bijgevolg moeten de technische 
specificaties zodanig worden opgesteld dat 
wordt vermeden dat de concurrentie 

(28) De door de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten opgestelde 
technische specificaties moeten de 
blootstelling van de gunning van 
concessies aan concurrentie mogelijk 
maken. Daartoe moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen die de 
diversiteit van de technische oplossingen 
tot uiting brengen, zodat er een voldoende
hoog niveau van concurrentie tot stand 
komt. Bijgevolg moeten de technische 
specificaties overeenkomstig het 
transparantiebeginsel en het 



PE492.772v01-00 16/50 AM\907628NL.doc

NL

kunstmatig wordt ingeperkt middels 
vereisten die een bepaalde ondernemer 
bevoordelen doordat zij een afspiegeling 
zijn van de basiskenmerken van het 
gebruikelijke aanbod van leveringen, 
diensten of werken van die ondernemer. 
Door de technische specificaties in termen 
van functionele en prestatievereisten te 
formuleren, kan deze doelstelling in het 
algemeen optimaal worden bereikt en 
wordt innovatie bevorderd. Bij verwijzing 
naar een Europese norm, of bij ontstentenis 
daarvan, naar een nationale norm, moeten 
door de aanbestedende diensten of de 
aanbestedende entiteiten de inschrijvingen 
op basis van gelijkwaardige regelingen 
worden bekeken. Om gelijkwaardigheid 
aan te tonen, kunnen inschrijvers verplicht 
worden bewijs aan te voeren dat door 
derden gecontroleerd is; andere passende 
bewijsmiddelen zoals een technisch dossier 
van de fabrikant moeten echter ook worden 
aanvaard wanneer de betrokken 
ondernemer geen toegang heeft tot 
dergelijke certificaten of testverslagen, of 
deze niet binnen de toepasselijke termijnen 
kan verkrijgen.

discriminatieverbod zodanig worden 
opgesteld en toegepast dat wordt vermeden 
dat de concurrentie kunstmatig wordt 
ingeperkt middels vereisten die een 
bepaalde ondernemer bevoordelen doordat 
zij een afspiegeling zijn van de 
basiskenmerken van het gebruikelijke 
aanbod van leveringen, diensten of werken 
van die ondernemer. Door de technische 
specificaties in termen van functionele en 
prestatievereisten te formuleren, kan deze 
doelstelling in het algemeen optimaal 
worden bereikt en wordt innovatie 
bevorderd. Bij verwijzing naar een 
Europese norm, of bij ontstentenis daarvan, 
naar een nationale norm, moeten door de 
aanbestedende diensten of de 
aanbestedende entiteiten de inschrijvingen 
op basis van gelijkwaardige regelingen 
worden bekeken. Om gelijkwaardigheid 
aan te tonen, kunnen inschrijvers verplicht 
worden bewijs aan te voeren dat door 
derden gecontroleerd is; andere passende 
bewijsmiddelen zoals een technisch dossier 
van de fabrikant moeten echter ook worden 
aanvaard wanneer de betrokken 
ondernemer geen toegang heeft tot 
dergelijke certificaten of testverslagen, of 
deze niet binnen de toepasselijke termijnen 
kan verkrijgen.

Or. en

Amendement 18
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningcriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningcriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 
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wijze van dienstverrichting of een specifiek 
proces voor enig ander stadium van de 
levenscyclus van een product of dienst, 
mits deze verband houden met het 
voorwerp van de concessie. Om sociale 
overwegingen beter in de gunning van 
concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningcriteria kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden op te nemen. 
Wanneer echter de aanbestedende 
diensten of aanbestedende entiteiten 
gebruik maken van de economisch 
voordeligste inschrijving, mogen die 
criteria enkel verband houden met de 
arbeidsvoorwaarden van de personen die 
rechtstreeks aan het betrokken proces van 
productie of verrichting deelnemen. Die 
kenmerken mogen enkel betrekking 
hebben op de bescherming van de
gezondheid van het personeel dat 
betrokken is bij het productieproces of de 
bevordering van sociale integratie van 
kansarme personen of leden van kwetsbare 
groepen onder de personen die zijn 
aangewezen om de opdracht uit te voeren, 
inclusief toegankelijkheid voor personen 
met een handicap. In dit geval moeten alle 
gunningcriteria die deze kenmerken 
omvatten in ieder geval beperkt blijven tot 
kenmerken die rechtstreekse gevolgen 
hebben op personeelsleden in hun 
arbeidsmilieu. Zij moeten worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is. Het moet aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten, ook 
wanneer zij gebruik maken van het 

wijze van dienstverrichting of een specifiek 
proces voor enig ander stadium van de 
levenscyclus van een product of dienst, 
mits deze verband houden met het 
voorwerp van de concessie. Om sociale 
overwegingen beter in de gunning van 
concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningcriteria kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden, de bescherming 
van de volksgezondheid of de bevordering 
van sociale integratie van kansarme 
personen of leden van kwetsbare groepen 
onder de personen die zijn aangewezen om 
de opdracht uit te voeren, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap, op te nemen.
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criterium van de economisch voordeligste 
inschrijving, zijn toegestaan als 
gunningcriterium gebruik te maken van de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie, 
aangezien dit invloed kan hebben op de 
kwaliteit van de uitvoering van de 
concessie en als gevolg daarvan op de 
economische waarde van de inschrijving.

Het moet aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten, ook wanneer zij 
gebruik maken van het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving, zijn 
toegestaan als gunningcriterium gebruik te 
maken van de organisatie, kwalificatie en 
ervaring van het personeel dat is 
toegewezen aan de uitvoering van de 
betrokken concessie, aangezien dit invloed 
kan hebben op de kwaliteit van de 
uitvoering van de concessie en als gevolg 
daarvan op de economische waarde van de 
inschrijving.

Or. de

Amendement 19
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningcriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 
wijze van dienstverrichting of een specifiek 
proces voor enig ander stadium van de 
levenscyclus van een product of dienst, 
mits deze verband houden met het 
voorwerp van de concessie. Om sociale 
overwegingen beter in de gunning van 

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningcriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 
wijze van dienstverrichting of een specifiek 
proces voor enig ander stadium van de 
levenscyclus van een product of dienst, 
mits deze verband houden met het 
voorwerp van de concessie. Om sociale 
overwegingen beter in de gunning van 
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concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningcriteria kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden op te nemen. 
Wanneer echter de aanbestedende diensten 
of aanbestedende entiteiten gebruik maken 
van de economisch voordeligste
inschrijving, mogen die criteria enkel 
verband houden met de 
arbeidsvoorwaarden van de personen die 
rechtstreeks aan het betrokken proces van 
productie of verrichting deelnemen. Die 
kenmerken mogen enkel betrekking 
hebben op de bescherming van de 
gezondheid van het personeel dat 
betrokken is bij het productieproces of de 
bevordering van sociale integratie van 
kansarme personen of leden van kwetsbare 
groepen onder de personen die zijn 
aangewezen om de opdracht uit te voeren, 
inclusief toegankelijkheid voor personen 
met een handicap. In dit geval moeten alle 
gunningcriteria die deze kenmerken 
omvatten in ieder geval beperkt blijven tot 
kenmerken die rechtstreekse gevolgen 
hebben op personeelsleden in hun 
arbeidsmilieu. Zij moeten worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is. Het moet aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten, ook 
wanneer zij gebruik maken van het 
criterium van de economisch voordeligste
inschrijving, zijn toegestaan als 
gunningcriterium gebruik te maken van de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie, 

concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningcriteria kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden op te nemen. 
Wanneer echter de aanbestedende diensten 
of aanbestedende entiteiten gebruik maken 
van de economisch meest voordelige en 
duurzame inschrijving, mogen die criteria 
enkel verband houden met de 
arbeidsvoorwaarden van de personen die 
rechtstreeks aan het betrokken proces van 
productie of verrichting deelnemen. Die 
kenmerken mogen enkel betrekking 
hebben op de bescherming van de 
gezondheid van het personeel dat 
betrokken is bij het productieproces of de 
bevordering van sociale integratie van 
kansarme personen of leden van kwetsbare 
groepen onder de personen die zijn 
aangewezen om de opdracht uit te voeren, 
inclusief toegankelijkheid voor personen 
met een handicap. In dit geval moeten alle
gunningcriteria die deze kenmerken 
omvatten in ieder geval beperkt blijven tot 
kenmerken die rechtstreekse gevolgen 
hebben op personeelsleden in hun 
arbeidsmilieu. Zij moeten worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is. Het moet aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten, ook 
wanneer zij gebruik maken van het 
criterium van de economisch meest 
voordelige en duurzame inschrijving, zijn 
toegestaan als gunningcriterium gebruik te 
maken van de organisatie, kwalificatie en 
ervaring van het personeel dat is 
toegewezen aan de uitvoering van de 
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aangezien dit invloed kan hebben op de 
kwaliteit van de uitvoering van de 
concessie en als gevolg daarvan op de 
economische waarde van de inschrijving.

betrokken concessie, aangezien dit invloed 
kan hebben op de kwaliteit van de 
uitvoering van de concessie en als gevolg 
daarvan op de economische waarde van de 
inschrijving.

Or. en

Amendement 20
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Deze richtlijn verzekert de 
toepassing van Richtlijn 2001/23/EG 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetten van de lidstaten betreffende het 
verzekeren van de rechten van 
werknemers in het geval van de 
overdracht van een onderneming, 
bedrijven of delen van ondernemingen of 
bedrijven met het oog op de naleving van 
de regels voor gelijke concurrentie en de 
bescherming van werknemers in de 
context van de overdracht van een 
onderneming.

Or. en

Amendement 21
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Tijdens de uitvoering van een 
concessie moeten zowel de nationale als de 
uniale wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en collectieve overeenkomsten 

(32) Tijdens de uitvoering van een 
concessie zijn de nationale, Europese en 
internationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en 
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die van kracht zijn op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het 
werk van toepassing zijn, op voorwaarde 
dat die regels en de toepassing ervan in 
overeenstemming zijn met het uniale 
recht. Voor grensoverschrijdende 
situaties, waarbij werknemers van de ene 
lidstaat ter uitvoering van een concessie 
in een andere lidstaat diensten verrichten, 
zijn in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers
met het oog op het verlenen van diensten 
de minimumvoorwaarden bepaald 
waaraan het land van ontvangst ten 
aanzien van deze ter beschikking gestelde 
werknemers moet voldoen.

representatieve collectieve 
overeenkomsten die van kracht zijn op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden en 
veiligheid op het werk algemeen van 
toepassing. Het beginsel van een gelijke 
beloning voor gelijkwaardig werk op een 
vergelijkbare werkplek is van kracht.

Or. de

Amendement 22
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) De nationale wetgeving en 
collectieve overeenkomsten met 
betrekking tot verplichtingen inzake 
sociale en arbeidsbescherming die gelden 
op de locatie waar het werk, de dienst of 
de levering wordt uitgevoerd, gelden ook 
tijdens de uitvoering van een concessie. 
Niet-naleving van deze verplichtingen 
moet beschouwd worden als een ernstige 
fout van de betrokken ondernemer, 
hetgeen ertoe kan leiden dat hij wordt
uitgesloten van de procedure voor de 
gunning van een concessieovereenkomst.

Or. en
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Amendement 23
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Indien werknemers bij de 
gunning van een concessie door een 
autoriteit of aanbestedende dienst of door 
de bestaande concessiehouder door de 
nieuwe concessiehouder worden 
overgenomen, gelden voor de werknemers 
de wettelijke gevolgen van de Richtlijn 
2001/23/EG betreffende het behoud van 
de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen.

Or. de

Amendement 24
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Concessies mogen niet worden 
gegund aan ondernemers die hebben 
deelgenomen aan een criminele organisatie 
of schuldig zijn bevonden aan corruptie, 
fraude ten nadele van de uniale financiële 
belangen of het witwassen van geld. Ook 
moet niet-betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen worden bestraft 
met verplichte uitsluiting op het niveau van 
de Unie. Voorts moet aan de 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de mogelijkheid verleend worden 
om gegadigden of inschrijvers uit te sluiten 
wegens ernstige schendingen van uniaal of 
nationaal recht tot bescherming van 

(33) Concessies mogen niet worden 
gegund aan ondernemers die hebben 
deelgenomen aan een criminele organisatie 
of schuldig zijn bevonden aan corruptie, 
fraude ten nadele van de uniale financiële 
belangen of het witwassen van geld. Ook 
moet niet-betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen worden bestraft 
met verplichte uitsluiting op het niveau van 
de Unie. Om wetsovertredingen in het 
verleden te kunnen vervolgen en om de 
verantwoordelijkheid tussen de 
hoofdondernemer en onderaannemers 
voor de toekomstige gunning van 
concessies duidelijk en doorzichtig te 
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publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag of wanneer de ondernemer blijk 
heeft gegeven van significante of 
aanhoudende tekortkomingen bij de 
uitvoering van een eerdere soortgelijke 
concessie of eerdere soortgelijke 
concessies met dezelfde aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit.

maken, dient de aansprakelijkheid door 
zowel hoofdondernemer als 
onderaannemers zowel hoofdelijk als 
gezamenlijk te worden gedragen. Voorts 
moet aan de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten de mogelijkheid 
verleend worden om gegadigden of 
inschrijvers uit te sluiten wegens ernstige
schendingen van uniaal of nationaal recht 
tot bescherming van publieke belangen 
verenigbaar met het Verdrag of wanneer de 
ondernemer blijk heeft gegeven van 
significante of aanhoudende 
tekortkomingen bij de uitvoering van een 
eerdere soortgelijke concessie of eerdere 
soortgelijke concessies met dezelfde 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit.

Or. de

Amendement 25
Thomas Händel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
het recht van autoriteiten op elk niveau 
om zelf te beslissen of, hoe en in welke 
mate zij zelf openbare functies uitoefenen. 
Autoriteiten mogen hun openbare taken 
met eigen middelen uitvoeren, zonder dat 
zij verplicht zijn concessies te gunnen aan 
andere (externe) ondernemers. Deze taken 
kunnen zij ook samen met andere 
autoriteiten vervullen.

Or. de

Amendement 26
Licia Ronzulli
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "overeenkomst onder bezwarende 
titel": een overeenkomst waarvan de 
oorzaak is gelegen in een uitwisseling van 
prestaties. Het bezwarende karakter 
betekent dat elke partij een voordeel 
behaalt met de door haar geleverde 
prestatie en dit voordeel niet 
noodzakelijkerwijs hoeft te bestaan uit een 
geldelijke vergoeding;

Or. it

Amendement 27
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) "constructierisico": risico 
verbonden met vertragingen bij 
oplevering, bijkomende kosten, 
ontoereikende normen;

Or. it

Amendement 28
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) "beschikbaarheidrisico": risico 
verbonden met de performantie van de 
diensten die de particuliere partner moet 
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leveren;

Or. it

Amendement 29
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) "vraagrisico": risico 
verbonden met de uiteenlopende omvang 
van de vraag naar de dienst waaraan de 
particuliere partner moet voldoen; 

Or. it

Amendement 30
Thomas Händel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het recht de werken of diensten te 
exploiteren als bedoeld in de punten 2, 4 en 
7 van de eerste alinea houdt de overdracht 
aan de concessiehouder in van het 
wezenlijk operationeel risico. De 
concessiehouder wordt geacht het
wezenlijk operationeel risico op zich te 
nemen wanneer er geen garantie 
voorhanden is dat de gedane investeringen 
of de kosten die gemaakt zijn bij het 
exploiteren van de werken of diensten die 
het voorwerp van de concessie vormen, 
kunnen worden terugverdiend.

2. Het recht de werken of diensten te 
exploiteren als bedoeld in de punten 2, 4 en 
7 van de eerste alinea houdt de overdracht 
aan de concessiehouder in van het 
wezenlijk deel van het operationeel risico. 
De concessiehouder wordt geacht het 
wezenlijk deel van het operationeel risico 
op zich te nemen wanneer er geen garantie 
voorhanden is dat de gedane investeringen 
of de kosten die gemaakt zijn bij het 
exploiteren van de werken of diensten die 
het voorwerp van de concessie vormen, 
kunnen worden terugverdiend.

Or. de
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Amendement 31
Thomas Händel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat economische risico kan bestaan uit: Het operationeel risico kan met name 
bestaan uit:

Or. de

Amendement 32
Riikka Manner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat het economische risico kan bestaan 
uit:

Dat het operationele risico kan bestaan uit:

Or. fi

Amendement 33
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het risico verbonden aan het gebruik van 
de werken of de vraag naar de verrichting 
van de dienst;

a) het risico verbonden aan het gebruik van 
de werken of de vraag naar de verrichting 
van de dienst; ook wanneer dit risico 
bijvoorbeeld op grond van publieke 
rechtskaders in de desbetreffende lidstaat 
sterk is beperkt;

Or. de
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Amendement 34
Thomas Händel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Het verlenen van toestemmingen of 
vergunningen, waarmee enkel 
voorwaarden voor het verrichten van een 
economische activiteit worden vastgesteld, 
geldt niet als concessie. Hetzelfde geldt 
voor bepaalde overeenkomsten van een 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit met een ondernemer, die tot 
voorwerp hebben diens recht om openbare 
domeinen of rijkdommen voor zijn 
economische activiteiten te gebruiken 
(zoals louter huur- of pachtcontracten) en 
waarin regelmatig enkel algemene 
voorwaarden voor het gebruik ervan zijn 
vastgesteld, zonder dat de aanbestedende 
dienst ontvanger van bepaalde door de 
wederpartij verrichte diensten wordt.

Or. de

Amendement 35
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Concessies waarvan de waarde 
minder bedraagt dan de in artikel 5 
vastgestelde drempels, kunnen 
rechtstreeks worden gegund zonder dat 
het nodig is een aanbestedingsprocedure 
te starten.

Or. it
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Amendement 36
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geraamde waarde van een concessie 
wordt berekend als de waarde van een 
geheel van werken of diensten, zelfs 
indien deze middels verschillende 
opdrachten worden aangekocht, wanneer 
de opdrachten deel uitmaken van één 
project. Aanwijzingen voor het bestaan van 
één enkel project bestaan in het algeheel 
voorafgaand plannen en ontwerpen door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit, het feit dat de verschillende 
aangekochte onderdelen één economische 
en technische functie vervullen of dat zij 
anderszins logisch met elkaar verbonden 
zijn.

2. De geraamde waarde van een concessie 
wordt berekend op basis van alle 
technische, functionele en economische 
gegevens, zelfs indien deze gegevens in
verschillende opdrachten voorkomen. 
Aanwijzingen voor het bestaan van één 
enkel project bestaan in het algeheel 
voorafgaand plannen en ontwerpen door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit, het feit dat de verschillende 
aangekochte onderdelen één economische 
en technische functie vervullen of dat zij 
anderszins logisch met elkaar verbonden 
zijn.

Or. it

Amendement 37
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verwerving of huur, ongeacht de 
financiële modaliteiten ervan, van grond, 
bestaande gebouwen of andere onroerende 
zaken of betreffende de rechten hierop; 
concessies betreffende financiële diensten 
die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als 
vervolg op het koop- of huurcontract 
worden gegund, zijn echter, ongeacht hun 
vorm, aan deze richtlijn onderworpen;

a) de verwerving, het huren of het 
pachten, ongeacht de financiële 
modaliteiten ervan, van grond, bestaande 
gebouwen of andere onroerende zaken of 
betreffende de rechten hierop, door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit; concessies betreffende financiële 
diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig 
met of als vervolg op het koop- of 
huurcontract worden gegund, zijn echter, 
ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn 
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onderworpen;

Or. de

Amendement 38
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 39
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies voor diensten van algemeen 
economisch belang en diensten van 
algemeen belang zoals:
a) watervoorzieningdiensten
b) sanitaire voorzieningen
c) afvaldiensten
d) energiediensten
e) maatschappelijke diensten, volgens de 
definitie van het Comité voor sociale 
bescherming voor een vrijwillig Europees 
kwaliteitskader voor sociale diensten, met 
name op het gebied van gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening, de 
verplichte sociale verzekeringen, de 
reddingsdiensten en rampenbestrijding, 
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uitkeringsdiensten en diensten verleend 
door vakbonden.

Or. de

Amendement 40
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de concessie is beperkt tot de 
termijn die naar schatting noodzakelijk is 
voor de concessiehouder om de gedane 
investeringen in verband met het 
exploiteren van de werken of diensten met 
een redelijk rendement op het 
geïnvesteerde kapitaal terug te verdienen.

De aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit kan bij de gunning
van de concessie de duur ervan beperken, 
rekening houdend met de aard ervan en 
het evenredigheidsbeginsel. Daarbij kan 
rekening gehouden worden met hoeveel 
tijd naar schatting noodzakelijk is voor de 
concessiehouder om de gedane 
investeringen in verband met het 
exploiteren van de werken of diensten 
terug te verdienen. Verder kunnen andere 
objectieve criteria in acht worden 
genomen, zoals het openbare belang van 
een constante en hoogwaardige 
dienstverlening of een vanuit 
milieuoogpunt en sociaal gezien 
duurzame verrichting van de dienst 
alsmede de kosten waarmee de selectie 
van een concessiehouder gepaard gaat. 

Or. de

Amendement 41
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de concessie is beperkt tot de De duur van de concessie is beperkt tot de 



AM\907628NL.doc 31/50 PE492.772v01-00

NL

termijn die naar schatting noodzakelijk is 
voor de concessiehouder om de gedane 
investeringen in verband met het 
exploiteren van de werken of diensten met 
een redelijk rendement op het 
geïnvesteerde kapitaal terug te verdienen.

termijn die naar schatting noodzakelijk is 
voor de concessiehouder om de gedane 
investeringen in verband met het 
exploiteren van de werken of diensten met 
een redelijk rendement op het 
geïnvesteerde kapitaal terug te verdienen
alsmede de tijd die naar schatting 
noodzakelijk is om de door de 
aanbestedende dienst gestelde 
prestatiedoelen te bereiken.

Or. en

Amendement 42
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Sociale diensten en andere specifieke 
diensten
Concessies voor sociale en andere 
specifieke diensten die voorkomen op de 
lijst van bijlage X en binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, zijn onderworpen aan de 
verplichting van lid 3 van artikel 26 en 
van lid 1 van artikel 27.

Or. de

Amendement 43
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het recht om deel te De lidstaten mogen het recht om deel te 
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nemen aan procedures voor de gunning van 
concessies voorbehouden aan beschermde 
werkplaatsen en ondernemers waarvan 
het hoofddoel de sociale en professionele 
integratie van gehandicapte en kansarme 
werknemers is of erin voorzien dat die 
concessies worden uitgevoerd in de 
context van programma's voor
beschermde arbeid mits meer dan 30% 
van de werknemers van die werkplaatsen, 
ondernemers of programma's 
gehandicapte of kansarme werknemers 
zijn.

nemen aan procedures voor de gunning van 
concessies voorbehouden voor:

Or. en

Amendement 44
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – alinea 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beschermde werkplaatsen, of de 
uitvoering van deze opdrachten 
voorbehouden in het kader van 
programma's voor beschermde arbeid, 
mits de meerderheid van de betrokken 
werknemers gehandicapten zijn die 
wegens de aard of de ernst van hun 
handicap geen beroepsactiviteit in 
normale omstandigheden kunnen 
uitoefenen of op de gewone arbeidsmarkt 
niet gemakkelijk werk kunnen vinden;

Or. en

Amendement 45
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – alinea 1 – letter b (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 46
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van rechtspersonen kan evenwel worden 
verlangd dat zij in de inschrijving of in de 
aanvraag de namen en de ter zake 
dienende beroepskwalificaties vermelden 
van het personeel dat met het verrichten 
van de betrokken concessie wordt belast.

2. Van rechtspersonen kan evenwel worden 
verlangd dat zij in de inschrijving of in de 
aanvraag de ter zake dienende 
beroepskwalificaties vermelden van het 
personeel dat met het verrichten van de 
betrokken concessie wordt belast.

Or. en

Motivering

Het is mogelijk dat een inschrijver de namen van het toegewezen personeel tijdens de 
aanvraagfase niet kent, rekening houdend met de duur van de selectie- en gunningprocedure.

Amendement 47
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Combinaties van ondernemers mogen 3. Combinaties van ondernemers mogen 
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inschrijvingen indienen of zich als 
gegadigde opgeven.

inschrijvingen indienen of zich als 
gegadigde opgeven. Groepen van 
marktdeelnemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) 
kunnen de vorm aannemen van een 
consortium van ondernemingen. 

Or. en

Amendement 48
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Aanbestedende diensten streven bij 
de gunning van concessies naar de "beste 
prijs-prestatieverhouding". Hiertoe wordt 
gestreefd naar de voordeligste combinatie 
van factoren op het gebied van kosten, 
kwaliteit en duurzaamheid.

Or. en

Amendement 49
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Aanbestedende diensten nemen het 
in Richtlijn 2001/7/EU vastgestelde uitstel 
van betaling in acht.

Or. en

Amendement 50
Edite Estrela
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Ondernemers moeten voldoen 
aan de verplichtingen inzake sociale en 
arbeidsbescherming en 
arbeidsomstandigheden die op de plaats 
van de uitvoering van de werken, 
aanbieding van de dienst of levering van 
toepassing zijn op grond van nationale 
wetgeving en/of collectieve 
overeenkomsten of in bijlage XIII bis 
(nieuw) vermelde bepalingen van het 
internationaal arbeidsrecht.

Or. en

Amendement 51
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. De details van gegunde 
contracten worden openbaar gemaakt 
zodat zij kunnen worden geverifieerd.

Or. en

Amendement 52
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Aanbestedende diensten mogen gebruik 
maken van gegevens die elektronisch zijn 

8. Aanbestedende diensten mogen gebruik 
maken van gegevens die elektronisch zijn 
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verwerkt voor procedures inzake 
overheidsopdrachten om vergissingen die 
zich in elk stadium voordoen te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren 
door de ontwikkeling van passende 
instrumenten.

verwerkt voor procedures inzake de
gunning van concessies om vergissingen 
die zich in elk stadium voordoen te 
voorkomen, op te sporen en te corrigeren 
door de ontwikkeling van passende 
instrumenten.

Or. en

Amendement 53
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De technische specificaties zoals 
omschreven in punt 1 van bijlage VIII zijn 
opgenomen in de concessiedocumenten. 
Zij bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor werken, leveringen
of diensten.

1. De technische specificaties zoals 
omschreven in punt 1 van bijlage VIII zijn 
opgenomen in de concessiedocumenten. 
Zij bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor een werk, levering of 
dienst om de doelstellingen van de 
aanbestedende dienst te behalen, met 
inbegrip van duurzaamheiddoelstellingen.

Or. en

Amendement 54
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien werknemers bij de gunning van 
een concessie door een autoriteit of 
aanbestedende dienst of door de 
bestaande concessiehouder door de 
nieuwe concessiehouder worden 
overgenomen, gelden voor de werknemers 
de wettelijke gevolgen van de Richtlijn 
2001/23/EG betreffende het behoud van 
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de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen. 

Or. de

Amendement 55
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten specificeren 
in de concessieaankondiging de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende:

1. De aanbestedende diensten specificeren 
in de concessieaankondiging of in de 
concessiedocumenten de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende:

Or. it

Amendement 56
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten beperken alle 
voorwaarden voor deelneming tot die 
welke geschikt zijn ervoor te zorgen dat 
een gegadigde of inschrijver over de 
juridische, financiële, commerciële en 
technische capaciteit beschikt om de te 
gunnen concessie uit te voeren. Alle eisen 
houden verband en zijn strikt evenredig 
met het voorwerp van de opdracht, 
rekening houdend met de noodzaak om 
voor echte concurrentie te zorgen.

De aanbestedende diensten beperken alle 
voorwaarden voor deelneming tot die 
welke geschikt zijn ervoor te zorgen dat 
een gegadigde of inschrijver over de 
juridische, financiële, commerciële en 
technische capaciteit beschikt om de te 
gunnen concessie uit te voeren. Alle eisen 
houden verband en zijn strikt evenredig 
met het voorwerp van de opdracht en 
houden rekening met de noodzaak om 
voor echte concurrentie te zorgen.
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Or. it

Amendement 57
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) bij herhaalde en/of ernstige 
overtredingen van sociaal, arbeids- en 
milieurecht, zoals door in kracht van 
gewijsde gegane vonnissen is bevestigd.

Or. de

Amendement 58
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke ondernemer wordt uitgesloten van 
deelneming aan een concessie wanneer de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kennis heeft van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing waaruit blijkt 
dat hij niet aan de verplichtingen heeft 
voldaan ten aanzien van de betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
van het land waar hij is gevestigd of de 
wettelijke bepalingen van de lidstaat van 
de aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit.

6. Elke ondernemer wordt uitgesloten van 
deelneming aan een concessie wanneer de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kennis heeft van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing waaruit blijkt 
dat hij niet aan de verplichtingen heeft 
voldaan ten aanzien van de betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
van het land waar hij is gevestigd of de 
wettelijke bepalingen van de lidstaat van 
de aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit of kennis krijgt van 
arbeidsrechtelijke veroordelingen of 
rechtsgeldige beslissingen van 
overheidswege langs administratieve weg.

Or. de
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Amendement 59
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten elke ondernemer van deelneming 
aan de gunning van een concessie 
uitsluiten indien een van de volgende 
voorwaarden is vervuld:

7. De lidstaten voorzien erin dat 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten elke ondernemer van deelneming 
aan de gunning van een concessie 
uitsluiten indien een van de volgende 
voorwaarden is vervuld:

Or. de

Amendement 60
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 7 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) overtredingen op het gebied van 
sociaal, arbeids-, belasting- en 
milieurecht.

Or. de

Amendement 61
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De lidstaten specificeren de 
uitvoeringsvoorwaarden voor dit artikel. 
Op verzoek stellen zij voor andere lidstaten 

9. De lidstaten specificeren de 
uitvoeringsvoorwaarden voor dit artikel. 
Op verzoek stellen zij voor andere lidstaten 
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alle informatie beschikbaar in verband met 
de uitsluitinggronden die in de lijst in dit 
artikel zijn opgenomen. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging 
verstrekken deze informatie 
overeenkomstig artikel 88 van Richtlijn 
[tot vervanging van Richtlijn 2004/18/EG].

alle informatie beschikbaar in verband met 
de uitsluitinggronden die in de lijst in dit 
artikel zijn opgenomen. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging 
verstrekken deze informatie 
overeenkomstig artikel 88 van Richtlijn 
[tot vervanging van Richtlijn 2004/18/EG].
Bovendien ontwikkelen de lidstaten en de 
Commissie een procedure om de 
informatie over overtredingen te 
verzamelen en deze aan de aanbestedende 
entiteiten ter beschikking te stellen.

Or. de

Amendement 62
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geeft in de 
concessieaankondiging of de 
concessiedocumenten het relatieve 
gewicht aan dat hij toekent aan elk van de 
in lid 1 beschreven criteria of somt deze 
criteria op in dalende volgorde van 
belangrijkheid.

Schrappen

Or. de

Amendement 63
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 

4. De lidstaten voorzien erin dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
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entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving, met 
inachtneming van lid 2. Deze criteria 
mogen naast prijs of kosten elk van de 
volgende criteria omvatten:

entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving, met 
inachtneming van lid 2. Deze criteria 
omvatten naast prijs of kosten elk van de 
volgende criteria:

Or. de

Amendement 64
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving, met 
inachtneming van lid 2. Deze criteria 
mogen naast prijs of kosten elk van de 
volgende criteria omvatten:

4. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch meest voordelige en 
duurzame inschrijving, met inachtneming 
van lid 2. Deze criteria mogen naast prijs 
of kosten elk van de volgende criteria 
omvatten:

Or. en

Amendement 65
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving, met 
inachtneming van lid 2. Deze criteria 
mogen naast prijs of kosten elk van de 

4. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving, met 
inachtneming van lid 2. Deze criteria 
mogen, hoe dan ook, naast prijs of kosten 
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volgende criteria omvatten: elk van de volgende criteria omvatten:

Or. it

Amendement 66
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kwaliteit, waaronder technische 
verdienste, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid 
van het ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

a) kwaliteit, waaronder technische 
verdienste, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid 
van het ontwerp voor alle gebruikers,
sociaal belang, milieukenmerken en 
innovatief karakter;

Or. it

Amendement 67
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) sociale criteria, zoals eerbiediging 
van:
sociale en arbeidsbescherming, 
arbeidsvoorwaarden, regelgeving op het 
gebied van gezondheid en veiligheid;
kansen op werk, waaronder de 
bevordering van: werkgelegenheid voor 
jongeren, evenwichtige deelname van 
mannen en vrouwen, kansen op werk voor 
langdurig werklozen en oudere 
werknemers, voor leden van kansarme 
groepen, personen met een handicap;
degelijke arbeidsvoorwaarden;
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sociale integratie;
ethische handel;
toegang tot beroepsopleidingen op de 
werkplek;
mensenrechten.

Or. en

Amendement 68
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor concessies voor diensten en 
concessies die betrekking hebben op het 
ontwerpen van bouwwerken, kunnen de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie in 
aanmerking worden genomen, met als 
gevolg dat dit personeel na de gunning van 
de concessie alleen mag worden vervangen 
met instemming van de aanbestedende 
dienst of de aanbestedende entiteit, die 
moet nagaan of met deze vervangingen 
voor een evenwaardige organisatie en
kwaliteit wordt gezorgd;

b) voor concessies voor diensten en 
concessies die betrekking hebben op het 
ontwerpen van bouwwerken, moeten de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie, 
alsmede de kwalificatie en het 
professionele optreden van 
onderaannemers, in aanmerking worden 
genomen, met als gevolg dat dit personeel 
na de gunning van de concessie alleen mag 
worden vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit, die moet nagaan of met deze 
vervangingen voor een evenwaardige 
organisatie, kwaliteit, kwalificatie of 
ervaring wordt gezorgd;

Or. en

Amendement 69
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) De aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten bepalen 
aanvullende sociale en 
milieuvoorwaarden voor het verrichten 
van de dienst of het werk, die worden 
vermeld in de bekendmaking. Hiertoe 
behoren de arbeidsvoorwaarden die bij 
nationale, Europese en internationale 
wetgeving en bestuurlijke regelgeving, 
representatieve collectieve 
overeenkomsten op alle niveaus en 
scheidsrechterlijke uitspraken zijn 
overeengekomen. Daarnaast is het 
beginsel van een gelijke beloning voor 
gelijkwaardig werk op een vergelijkbare 
werkplek van kracht.

Or. de

Amendement 70
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) Er kunnen aanvullende criteria op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied 
worden opgenomen, zoals het bevorderen 
van de gelijkheid van mannen en 
vrouwen, het integreren op de 
arbeidsmarkt van bijzonder kansarme 
groepen zoals jongere en oudere 
werknemers, jongeren en leerlingen, 
langdurig werklozen, immigranten en 
mensen met een functiebeperking,

Or. de
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Amendement 71
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het in lid 4 bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst of 
entiteit in de aankondiging van de 
opdracht, in de uitnodiging tot het indienen 
van inschrijvingen, of in de 
concessiedocumenten het relatieve gewicht 
dat hij toekent aan elk van de gekozen 
criteria voor de bepaling van de 
economisch voordeligste inschrijving.

5. In het in lid 4 bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst of 
entiteit in de aankondiging van de 
opdracht, in de uitnodiging tot het indienen 
van inschrijvingen, of in de 
concessiedocumenten het relatieve gewicht 
dat hij toekent aan elk van de gekozen 
criteria voor de bepaling van de 
economisch meest voordelige en 
duurzame inschrijving.

Or. en

Amendement 72
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) externe sociale kosten die 
rechtstreeks verband houden met de 
levenscyclus, met inbegrip van onzeker 
werk, lange werktijden, gebrekkige 
naleving van veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften en gebrek aan 
een beroepsopleiding.

Or. en

Amendement 73
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aanbestedende diensten de 
kosten op basis van de levenscyclus 
berekenen, vermelden zij in de documenten 
inzake de gunning van de concessie welke 
methodologie wordt gebruikt voor de 
berekening van de levenscycluskosten. De 
gebruikte methodologie moet aan alle 
volgende voorwaarden voldoen:

2. Wanneer aanbestedende diensten de 
kosten op basis van de levenscyclus 
berekenen, vermelden zij in de documenten 
inzake de gunning van de concessie welke 
methodologie wordt gebruikt voor de 
berekening van de levenscycluskosten. De 
gebruikte methodologie moet worden 
vereenvoudigd om voor kmo's 
hanteerbaar te zijn, en moet aan alle 
volgende voorwaarden voldoen:

Or. en

Amendement 74
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de concessiedocumenten kan de 
aanbestedende dienst of entiteit de 
inschrijver verzoeken (of kan hij 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 concessiedocumenten kan de 
aanbestedende dienst of entiteit de 
inschrijver verzoeken, of kan hij 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, 
waarbij hij informatie verschaft over de 
onderaannemer, waaronder de naam, de 
contactgegevens en de wettelijke 
vertegenwoordigers. Wijzigingen in de 
onderaannemingsketen, met inbegrip van 
de naam, de contactgegevens en de 
wettelijke vertegenwoordigers, worden 
onverwijld medegedeeld aan de 
aanbestedende dienst.

Or. en
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Amendement 75
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 laat de aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

2. Lid 1 laat de aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer en de aansprakelijkheid 
van de onderaannemer onverlet.

Or. de

Amendement 76
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd de aansprakelijkheid 
krachtens lid 2 is de hoofdondernemer 
aansprakelijk en is/zijn de 
onderaannemer/onderaannemers 
hoofdelijk aansprakelijk.

Or. de

Amendement 77
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Activiteiten die de exploitatie van een 
geografisch gebied beogen met het oog op 
de terbeschikkingstelling aan lucht-, zee-
of riviervervoerders van luchthaven-, 
zeehaven-, binnenhaven- of andere 

5. Activiteiten die de exploitatie van een 
geografisch gebied beogen met het oog op 
de terbeschikkingstelling aan lucht-, zee-
of riviervervoerders van luchthaven-, 
zeehaven-, binnenhaven- of andere 
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aanlandingsfaciliteiten. algemene infrastructuurvoorzieningen.

Or. de

Amendement 78
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

INFORMATIE DIE IN 
CONCESSIEAANKONDIGINGEN 
MOET WORDEN OPGENOMEN

INFORMATIE DIE IN 
CONCESSIEAANKONDIGINGEN OF 
CONCESSIEDOCUMENTEN MOET 
WORDEN OPGENOMEN

Or. it

Amendement 79
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X

Door de Commissie voorgestelde tekst

DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 17
CPV-Code Beschrijving

7511000-4 en
85000000-9 tot en met 85323000-9
(met uitzondering van 85321000-5 en 
85322000-2)

Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Administratieve diensten, onderwijs, 
gezondheidszorg en culturele diensten

75300000-9 Diensten voor verplichte sociale 
verzekering

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Uitkeringsdiensten
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98000000-3 Overige gemeenschaps-, sociale en 
persoonlijke diensten

98120000-0 Diensten verleend door vakbonden

98131000-0 Religieuze diensten

Amendement

Schrappen

Or. de

Amendement 80
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

LIJST VAN INTERNATIONALE 
SOCIALE EN 
MILIEUOVEREENKOMSTEN
ZOALS BEDOELD IN OVERWEGING 3 
EN ARTIKEL 22, LID 4 QUATER
– Verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid 
tot het oprichten van vakverenigingen en 
de bescherming van het 
vakverenigingsrecht;
– Verdrag nr. 98 betreffende de 
toepassing van de beginselen van het 
recht zich te organiseren en collectief te 
onderhandelen;
– Verdrag nr. 29 betreffende de 
gedwongen of verplichte arbeid;
– Verdrag nr. 105 betreffende de 
afschaffing van gedwongen arbeid;
– Verdrag nr. 138 betreffende de 
minimumleeftijd voor toelating tot het 
arbeidsproces;
– Verdrag nr. 111 betreffende 
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discriminatie in arbeid en beroep;
– Verdrag nr. 100 betreffende gelijke 
beloning van mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde;
– Verdrag nr. 182 over de ernstigste 
vormen van kinderarbeid;
– Verdrag van Wenen ter bescherming 
van de ozonlaag en het Protocol van 
Montreal betreffende stoffen die de 
ozonlaag afbreken;
– Verdrag van Bazel inzake beheersing 
van de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen 
en de verwijdering ervan (Verdrag van 
Bazel);
– Verdrag van Stockholm inzake 
persistente organische verontreinigende 
stoffen (POPs-Verdrag van Stockholm);
– Verdrag inzake voorafgaande 
geïnformeerde toestemming voor bepaalde 
gevaarlijke chemische stoffen en 
pesticiden in de internationale handel 
(UNEP/FAO) (PIC-Verdrag), Rotterdam, 
10.9.1998, en de 3 regionale protocols.

Or. en


