
AM\916800NL.doc PE496.581v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2011/0437(COD)

23.10.2012

AMENDEMENTEN
237 - 472

Ontwerpverslag
Philippe Juvin
(PE492.669v01-00)

Gunning van concessieopdrachten

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))



PE496.581v03-00 2/190 AM\916800NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\916800NL.doc 3/190 PE496.581v03-00

NL

Amendement 237
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
-

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel voor een richtlijn betreffende de 
gunning van concessieopdrachten.

Or. de

Motivering

Het primaire recht en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU vormen een doelgericht en 
flexibel rechtskader voor de gunning van concessies en verplichten tot een transparante, niet-
discriminerende procedure. Een gemeenschappelijke procedure zou vanwege de verschillende vormen 
van concessies en bestuursstructuren in de lidstaten niet passend zijn (subsidiariteitsgebod) en zou een 
inperking inhouden van de ruimte voor optreden voor gemeenten, die met het Verdrag van Lissabon 
duidelijk uitgebreid is.

Amendement 238
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
-

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. de

Amendement 239
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
-
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. it

Motivering

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli 
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri. 
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Amendement 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
-

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Amendement 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
14, artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 
114, alsmede Protocol nr. 26,

Or. fr

Motivering

Op deze manier wordt er in de richtlijn tevens rekening gehouden met de bepalingen ten 
aanzien van de diensten van algemeen belang en de specifieke kenmerken daarvan.

Amendement 242
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien artikel 14 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en het daaraan gehechte protocol nr. 
26,

Or. fr

Amendement 243
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien artikel 4, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie

Or. fr

Amendement 244
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 14, artikel 53, lid 1, artikel 62 en 
artikel 114, alsmede Protocol 26,

Or. en

Amendement 245
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het ontbreken van duidelijke regels op 
uniaal niveau voor concessieopdrachten 
geeft aanleiding tot rechtsonzekerheid en 
tot belemmeringen voor het vrij verrichten 
van diensten en veroorzaakt verstoringen 
in de werking van de interne markt. Als 
gevolg daarvan wordt ondernemers, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, momenteel hun rechten 
binnen de interne markt ontzegd en lopen 
zij belangrijke zakelijke kansen mis, 

Schrappen
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terwijl autoriteiten mogelijk niet het beste 
gebruik van overheidsgeld vinden zodat de 
EU-burgers van kwaliteitsdiensten tegen 
de beste prijs profiteren. Een toereikend 
rechtskader voor de gunning van 
concessies zou voor effectieve en niet 
discriminerende toegang tot de markt voor 
alle uniale ondernemers en 
rechtszekerheid zorgen en 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 
en strategische diensten voor de burger 
bevorderen.

Or. en

Amendement 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het ontbreken van duidelijke regels op 
uniaal niveau voor concessieopdrachten 
geeft aanleiding tot rechtsonzekerheid en 
tot belemmeringen voor het vrij verrichten 
van diensten en veroorzaakt verstoringen 
in de werking van de interne markt. Als 
gevolg daarvan wordt ondernemers, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, momenteel hun rechten 
binnen de interne markt ontzegd en lopen 
zij belangrijke zakelijke kansen mis, 
terwijl autoriteiten mogelijk niet het beste 
gebruik van overheidsgeld vinden zodat de 
EU-burgers van kwaliteitsdiensten tegen 
de beste prijs profiteren. Een toereikend 
rechtskader voor de gunning van 
concessies zou voor effectieve en niet 
discriminerende toegang tot de markt voor 
alle uniale ondernemers en 
rechtszekerheid zorgen en 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 
en strategische diensten voor de burger 

Schrappen
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bevorderen.

Or. de

Amendement 247
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het ontbreken van duidelijke regels op 
uniaal niveau voor concessieopdrachten 
geeft aanleiding tot rechtsonzekerheid en 
tot belemmeringen voor het vrij verrichten 
van diensten en veroorzaakt verstoringen in 
de werking van de interne markt. Als 
gevolg daarvan wordt ondernemers, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, momenteel hun rechten 
binnen de interne markt ontzegd en lopen 
zij belangrijke zakelijke kansen mis, terwijl 
autoriteiten mogelijk niet het beste gebruik 
van overheidsgeld vinden zodat de EU-
burgers van kwaliteitsdiensten tegen de 
beste prijs profiteren. Een toereikend 
rechtskader voor de gunning van 
concessies zou voor effectieve en niet 
discriminerende toegang tot de markt voor 
alle uniale ondernemers en rechtszekerheid 
zorgen en overheidsinvesteringen in 
infrastructuur en strategische diensten voor 
de burger bevorderen.

(1) Het ontbreken van duidelijke regels op 
uniaal niveau voor concessieopdrachten 
geeft aanleiding tot rechtsonzekerheid en 
tot belemmeringen voor het vrij verrichten 
van diensten en veroorzaakt verstoringen in 
de werking van de interne markt. Als 
gevolg daarvan wordt ondernemers, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, momenteel hun rechten 
binnen de interne markt ontzegd en lopen 
zij belangrijke zakelijke kansen mis, terwijl 
autoriteiten mogelijk niet het beste gebruik 
van overheidsgeld vinden zodat de EU-
burgers van kwaliteitsdiensten tegen de 
beste prijs profiteren. Een toereikend 
rechtskader voor de gunning van 
concessies zou voor effectieve en niet 
discriminerende toegang tot de markt voor 
alle uniale ondernemers en rechtszekerheid 
zorgen en overheidsinvesteringen in 
infrastructuur en strategische diensten voor 
de burger bevorderen. Het is passend op 
Europees niveau een algemeen beginsel 
in te stellen om kmo's te betrekken bij de 
gunning van concessies teneinde hun 
mogelijkheden voor toegang tot de 
concessiemarkt te bevorderen.

Or. it

Amendement 248
Françoise Castex
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het ontbreken van duidelijke regels op 
uniaal niveau voor concessieopdrachten 
geeft aanleiding tot rechtsonzekerheid en 
tot belemmeringen voor het vrij verrichten 
van diensten en veroorzaakt verstoringen in 
de werking van de interne markt. Als 
gevolg daarvan wordt ondernemers, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, momenteel hun rechten 
binnen de interne markt ontzegd en lopen 
zij belangrijke zakelijke kansen mis, terwijl 
autoriteiten mogelijk niet het beste gebruik 
van overheidsgeld vinden zodat de EU-
burgers van kwaliteitsdiensten tegen de 
beste prijs profiteren. Een toereikend 
rechtskader voor de gunning van 
concessies zou voor effectieve en niet 
discriminerende toegang tot de markt voor 
alle uniale ondernemers en rechtszekerheid 
zorgen en overheidsinvesteringen in 
infrastructuur en strategische diensten voor 
de burger bevorderen.

(1) Het ontbreken van duidelijke regels op 
uniaal niveau voor concessieopdrachten 
geeft aanleiding tot rechtsonzekerheid en 
tot belemmeringen voor het vrij verrichten 
van diensten en veroorzaakt verstoringen in 
de werking van de interne markt. Als 
gevolg daarvan wordt ondernemers, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, momenteel hun rechten 
binnen de interne markt ontzegd en lopen 
zij belangrijke zakelijke kansen mis, terwijl 
autoriteiten mogelijk niet het beste gebruik 
van overheidsgeld vinden zodat de EU-
burgers van kwaliteitsdiensten tegen de 
beste prijs profiteren. Een toereikend 
rechtskader voor de gunning van 
concessies zou voor effectieve en niet 
discriminerende toegang tot de markt voor 
alle uniale ondernemers en rechtszekerheid 
zorgen en overheidsinvesteringen in 
infrastructuur en diensten van algemeen 
economisch belang voor de burger 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 249
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
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overheidsmiddelen te zorgen. De gunning 
van concessies voor werken is momenteel 
onderworpen aan de basisregels van 
Richtlijn 2004/18 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, terwijl de gunning 
van concessies voor diensten met een 
grensoverschrijdend belang aan de 
beginselen van het Verdrag, en met name 
het vrij verkeer van goederen, de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten alsmede aan de daarvan afgeleide 
beginselen zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid en transparantie 
onderworpen is. Er bestaat een risico van 
rechtsonzekerheid met betrekking tot de 
uiteenlopende interpretaties van de 
Verdragsbeginselen door nationale 
wetgevers en de grote verschillen tussen 
de wetgevingen van de verschillende 
lidstaten. Dergelijk risico is bevestigd in 
de uitgebreide jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie, die 
echter slechts gedeeltelijk bepaalde 
aspecten van de gunning van 
concessieopdrachten heeft behandeld. 
Bijgevolg is op uniaal niveau een 
uniforme concretisering van de 
Verdragsbeginselen in alle lidstaten en de 
eliminatie van verschillen in de 
interpretatie ervan die daaruit volgen 
noodzakelijk om aanhoudende 
verstoringen van de interne markt te 
elimineren.

overheidsmiddelen te zorgen. De gunning 
van concessies voor werken is momenteel 
onderworpen aan de basisregels van 
Richtlijn 2004/18 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, terwijl de gunning 
van concessies voor diensten met een 
grensoverschrijdend belang aan de 
beginselen van het Verdrag, en met name 
het vrij verkeer van goederen, de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten alsmede aan de daarvan afgeleide 
beginselen zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid en transparantie 
onderworpen is.

Or. en

Amendement 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
overheidsmiddelen te zorgen. De gunning 
van concessies voor werken is momenteel 
onderworpen aan de basisregels van 
Richtlijn 2004/18 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, terwijl de gunning 
van concessies voor diensten met een 
grensoverschrijdend belang aan de 
beginselen van het Verdrag, en met name 
het vrij verkeer van goederen, de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten alsmede aan de daarvan afgeleide 
beginselen zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid en transparantie 
onderworpen is. Er bestaat een risico van 
rechtsonzekerheid met betrekking tot de 
uiteenlopende interpretaties van de 
Verdragsbeginselen door nationale 
wetgevers en de grote verschillen tussen de 
wetgevingen van de verschillende lidstaten. 
Dergelijk risico is bevestigd in de 
uitgebreide jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, die echter 
slechts gedeeltelijk bepaalde aspecten van 
de gunning van concessieopdrachten heeft 
behandeld. Bijgevolg is op uniaal niveau 
een uniforme concretisering van de 
Verdragsbeginselen in alle lidstaten en de 
eliminatie van verschillen in de 
interpretatie ervan die daaruit volgen 
noodzakelijk om aanhoudende verstoringen 
van de interne markt te elimineren.

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
overheidsmiddelen te zorgen. De gunning 
van concessies voor werken is momenteel 
onderworpen aan de basisregels van 
Richtlijn 2004/18 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, terwijl de gunning 
van concessies voor diensten met een 
grensoverschrijdend belang aan de 
beginselen van het Verdrag, en met name 
het vrij verkeer van goederen, de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten alsmede aan de daarvan afgeleide 
beginselen zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid en transparantie 
onderworpen is. Er bestaat een risico van 
rechtsonzekerheid met betrekking tot de 
uiteenlopende interpretaties van de 
Verdragsbeginselen door nationale 
wetgevers en de grote verschillen tussen de 
wetgevingen van de verschillende lidstaten. 
Dergelijk risico is bevestigd in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, die echter slechts 
gedeeltelijk bepaalde aspecten van de 
gunning van concessieopdrachten heeft 
behandeld. Bijgevolg is op uniaal niveau 
een uniforme concretisering van de 
Verdragsbeginselen in alle lidstaten en de 
eliminatie van verschillen in de 
interpretatie ervan die daaruit volgen 
noodzakelijk om aanhoudende verstoringen 
van de interne markt te elimineren.
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Or. en

Amendement 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
overheidsmiddelen te zorgen. De gunning 
van concessies voor werken is momenteel 
onderworpen aan de basisregels van 
Richtlijn 2004/18 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, terwijl de gunning 
van concessies voor diensten met een 
grensoverschrijdend belang aan de 
beginselen van het Verdrag, en met name 
het vrij verkeer van goederen, de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten alsmede aan de daarvan afgeleide 
beginselen zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid en transparantie 
onderworpen is. Er bestaat een risico van 
rechtsonzekerheid met betrekking tot de
uiteenlopende interpretaties van de 
Verdragsbeginselen door nationale 
wetgevers en de grote verschillen tussen 
de wetgevingen van de verschillende 
lidstaten. Dergelijk risico is bevestigd in 
de uitgebreide jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie, die 
echter slechts gedeeltelijk bepaalde 
aspecten van de gunning van 
concessieopdrachten heeft behandeld. 

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 
instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
overheidsmiddelen te zorgen. De gunning 
van concessies voor werken is momenteel 
onderworpen aan de basisregels van 
Richtlijn 2004/18 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, terwijl de gunning 
van concessies voor diensten met een 
grensoverschrijdend belang aan de 
beginselen van het Verdrag, en met name 
het vrij verkeer van goederen, de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten alsmede aan de daarvan afgeleide 
beginselen zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid en transparantie 
onderworpen is.
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Bijgevolg is op uniaal niveau een 
uniforme concretisering van de 
Verdragsbeginselen in alle lidstaten en de 
eliminatie van verschillen in de 
interpretatie ervan die daaruit volgen 
noodzakelijk om aanhoudende 
verstoringen van de interne markt te 
elimineren.

Or. en

Amendement 252
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn mag op geen enkele 
wijze van invloed zijn op de vrijheid van 
de lidstaten of autoriteiten om te beslissen 
over het rechtstreeks verrichten van 
werken of diensten voor het publiek of 
over de externalisering ervan aan derden. 
De lidstaten of autoriteiten moeten de 
vrijheid behouden om de kenmerken van 
de te verrichten dienst, inclusief alle 
voorwaarden betreffende de kwaliteit of de 
prijs van de diensten, te bepalen om hun 
overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven.

(3) Deze richtlijn erkent en herbevestigt 
het recht van de lidstaten om te beslissen 
over de wijze van organisatie die zij het 
geschiktst achten voor het verrichten van 
de werken en diensten waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. Deze richtlijn mag 
op geen enkele wijze van invloed zijn op 
de vrijheid van de lidstaten of autoriteiten 
om werken of diensten te verrichten voor 
het publiek of deze te externaliseren door
delegatie aan derden. De lidstaten en 
autoriteiten behouden het recht om de 
kenmerken van de te verrichten diensten, 
inclusief alle voorwaarden betreffende de 
kwaliteit of de prijs van de diensten, te 
bepalen en te verduidelijken om hun 
overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven.

Or. en

Amendement 253
Othmar Karas
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn mag op geen enkele 
wijze van invloed zijn op de vrijheid van 
de lidstaten of autoriteiten om te beslissen 
over het rechtstreeks verrichten van werken 
of diensten voor het publiek of over de 
externalisering ervan aan derden. De 
lidstaten of autoriteiten moeten de vrijheid 
behouden om de kenmerken van de te 
verrichten dienst, inclusief alle 
voorwaarden betreffende de kwaliteit of de 
prijs van de diensten, te bepalen om hun 
overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven.

(3) Deze richtlijn is, in overeenstemming 
met het in het Gemeenschapsrecht 
vastgelegde subsidiariteitsbeginsel, op 
geen enkele wijze van invloed op de 
vrijheid van de lidstaten of autoriteiten om 
te beslissen over het rechtstreeks verrichten 
van werken of diensten voor het publiek of 
over de externalisering ervan aan derden.
Dit geldt in het bijzonder ook voor 
diensten in het algemeen of diensten van 
algemeen economisch belang als bedoeld 
in artikel 14 van het VWEU of artikel 2 
van het Protocol (nr. 26) betreffende de 
diensten van algemeen belang. De 
lidstaten of autoriteiten behouden het recht
om de kenmerken van de te verrichten 
dienst, inclusief alle voorwaarden 
betreffende de kwaliteit of de prijs van de 
diensten, te bepalen en te verduidelijken 
om hun overheidsbeleidsdoelstellingen na 
te streven.

Or. de

Motivering

Bevestiging van het feit dat de richtlijn niet ingrijpt in het beginsel van bestuurlijke vrijheid 
van overheidsdiensten en geen voorschriften vaststelt voor de lidstaten of hun autoriteiten ten 
aanzien van de vraag of een dienst door de staat of door een externe aanbieder moet worden 
verricht. Daarnaast wordt benadrukt dat dit beginsel in het bijzonder ook geldt voor het 
gevoelige gebied van de verlening van algemene diensten of diensten van algemeen 
economisch belang.

Amendement 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn mag op geen enkele 
wijze van invloed zijn op de vrijheid van 
de lidstaten of autoriteiten om te beslissen 
over het rechtstreeks verrichten van 
werken of diensten voor het publiek of 
over de externalisering ervan aan derden. 
De lidstaten of autoriteiten moeten de 
vrijheid behouden om de kenmerken van 
de te verrichten dienst, inclusief alle 
voorwaarden betreffende de kwaliteit of de 
prijs van de diensten, te bepalen om hun 
overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven.

(3) Deze richtlijn erkent en bevestigt het 
recht van de lidstaten en de autoriteiten 
om te beslissen over de wijze van beheer 
die zij het geschiktst achten voor het 
verrichten van de werken en diensten 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn te 
verrichten Deze richtlijn mag op geen 
enkele wijze van invloed zijn op de 
vrijheid van de lidstaten en autoriteiten om 
rechtstreeks werken en diensten te 
verrichten voor het publiek of om deze te 
externaliseren aan derden. De lidstaten en 
autoriteiten behouden het recht om de 
kenmerken van de te verrichten diensten, 
inclusief alle voorwaarden betreffende de 
kwaliteit of de prijs van de diensten en de 
arbeidsomstandigheden waaronder de 
diensten worden verricht, te bepalen en te 
verduidelijken om hun
overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven.

Or. en

Amendement 255
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn mag op geen enkele 
wijze van invloed zijn op de vrijheid van 
de lidstaten of autoriteiten om te beslissen 
over het rechtstreeks verrichten van werken 
of diensten voor het publiek of over de 
externalisering ervan aan derden. De 
lidstaten of autoriteiten moeten de vrijheid 
behouden om de kenmerken van de te 
verrichten dienst, inclusief alle 
voorwaarden betreffende de kwaliteit of de 
prijs van de diensten, te bepalen om hun 

(3) Overeenkomstig artikel 4 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
eerbiedigt de richtlijn de nationale 
identiteit van de lidstaten die besloten ligt 
in hun politieke en constitutionele 
basisstructuren van de lidstaten, 
waaronder die voor regionaal en lokaal 
zelfbestuur. Overeenkomstig artikel 14 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en protocol 26 
betreffende de diensten van algemeen 
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overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven.

belang mag deze richtlijn op geen enkele
wijze van invloed zijn op de vrijheid van 
de lidstaten of autoriteiten om te beslissen 
over het rechtstreeks verrichten van werken 
of diensten voor het publiek of over de 
externalisering ervan aan derden. De 
lidstaten of autoriteiten, met inbegrip van 
de substatelijke autoriteiten, moeten de 
vrijheid behouden om de kenmerken van 
de te verrichten dienst, inclusief alle 
voorwaarden betreffende de kwaliteit of de 
prijs van de diensten, te bepalen om hun 
overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven.

Or. en

Amendement 256
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de vrijheid van de autoriteiten om op 
nationaal niveau het toepassingsgebied 
van de diensten van algemeen economisch 
belang en de kenmerken van de te 
verrichten dienst, inclusief alle 
voorwaarden betreffende de kwaliteit van 
de diensten, te bepalen om hun 
overheidsbeleidsdoelstellingen na te 
streven. Deze richtlijn betreft niet de 
financiering van diensten van algemeen 
economisch belang of de stelsels van door 
de lidstaten overeenkomstig de 
communautaire 
concurrentievoorschriften verstrekte 
steun, met name op sociaal gebied.

Or. en
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Amendement 257
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de arbeids–voorwaarden en -
omstandigheden, zoals maximale werk- en 
minimale rustperioden, minimumaantal 
betaalde vakantiedagen per jaar, 
minimumloon en gezondheid, veiligheid 
en hygiëne op het werk, die de lidstaten in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht toepassen, en doet 
evenmin afbreuk aan de betrekkingen 
tussen de sociale partners, waaronder het 
recht om via onderhandelingen collectieve 
arbeidsovereenkomsten te sluiten en het 
recht om te staken en vakbondsacties te 
voeren overeenkomstig de nationale 
wetgeving en praktijk mits deze het EU-
recht eerbiedigen. 

Or. en

Amendement 258
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) De lidstaten mogen erin 
voorzien dat aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten de gunning van 
concessies baseren op onder meer het 
criterium van de economisch voordeligste 
inschrijving. Dit criterium mag, naast 
prijzen of kosten, ook verwijzen naar 
kwaliteit, waaronder technische 
verdienste, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, 
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geschiktheid van het ontwerp voor alle 
gebruikers, milieukenmerken, sociale 
kenmerken en innovatief karakter. Het 
mag eveneens verwijzen naar 
klantenservice en technische bijstand, 
leveringsdatum, leveringstermijn of 
termijn voor voltooiing, organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het personeel 
dat is toegewezen aan de uitvoering van 
de betrokken concessie, alsmede naar het 
specifieke proces van productie of 
verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten, voor zover hierbij 
niet wordt gediscrimineerd tussen 
ondernemers.

Or. en

Amendement 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor concessies boven een bepaalde 
waarde is het passend te voorzien in een 
minimale coördinatie van de nationale 
procedures voor de gunning van 
dergelijke opdrachten op basis van de 
beginselen van het Verdrag, om te 
garanderen dat concessies aan 
concurrentie en toereikende 
rechtszekerheid onderhevig zijn. Die 
coördinerende bepalingen mogen niet 
verder gaan dan hetgeen nodig is om de 
voormelde doelstellingen te bereiken. De 
lidstaten moeten echter worden 
toegestaan die bepalingen te completeren 
en verder te ontwikkelen indien zij dit 
passend achten met name om beter voor 
de naleving van de vorenstaande 
beginselen te zorgen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 260
Evelyne Gebhardt

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

Amendement 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 

Schrappen
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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.

Or. de

Amendement 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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. en

Amendement 263
Werner Kuhn
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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

Amendement 264
Heide Rühle

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 

(5) Overeenkomstig de resoluties van het 
Europees Parlement van 14 januari 2004, 
10 maart 2004 en 31 mei 2006 moet de 
watersector niet geliberaliseerd maar 
gemoderniseerd worden. De watersector 
mag derhalve niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen.
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netten voor het verrichten van de 
betrokken diensten.

Or. en

Amendement 265
Peter Simon

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.

(5) Ook voor de gunning van concessies 
voor werken en diensten in de sectoren 
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.

Or. de

Amendement 266
Françoise Castex

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 

(5) Ook voor de gunning van concessies
voor diensten van algemeen economisch 
belang moeten er specifieke bepalingen 
worden ingevoerd waarvan de 
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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.

doelstellingen en taken worden 
vastgesteld door de nationale autoriteiten, 
die daarbij volledig vrij zijn in de keuze 
van de wijze van beheer en die bijzondere 
of uitsluitende rechten kunnen toekennen 
voor de levering aan, het aanbieden of het 
beheer van netten voor het verrichten van 
de betrokken diensten.

Or. fr

Amendement 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In overeenstemming met de 
resoluties van het Europees Parlement 
van 14 januari 2004, van 10 maart 2004 
en van 31 mei 2006 moet de watersector 
niet worden geliberaliseerd, maar 
gemoderniseerd. Daarom dient deze sector 
buiten het toepassingsgebied van deze 
richtlijn te vallen. 

Or. de

Motivering

De wensen van het EP ten aanzien van de watersector blijken duidelijk uit zijn resoluties van 
14 januari 2004, 10 maart 2004 en 31 mei 2006. Volgens deze resoluties streeft het Europees 
Parlement in de watersector niet naar liberalisering (zoals in bijvoorbeeld de energie-, 
telecommunicatie- of postsector), maar naar modernisering van de watersector, waarbij 
economische beginselen in overeenstemming moeten zijn met kwaliteits- en milieunormen 
alsmede de nodige efficiëntie.
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Amendement 268
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In overeenstemming met de 
resoluties van het Europees Parlement 
van 14 januari 2004, van 10 maart 2004 
en van 31 mei 2006 moet de watersector 
niet worden geliberaliseerd, maar 
gemoderniseerd. Daarom dient deze sector 
buiten het toepassingsgebied van deze 
richtlijn te vallen.

Or. de

Amendement 269
Evelyne Gebhardt

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 
vergunningen, waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, mogen daarentegen niet als 

(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 
vergunningen, waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, mogen daarentegen niet als 
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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.

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, in het bijzonder op 
het gebied van zee- en rivierhavens,
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. de

Amendement 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 
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 

(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 
vergunningen, of rechten op het verlenen 
van sociale diensten, 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 
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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.

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. de

Amendement 271
Pier Antonio Panzeri

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 
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 

(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 is
onderworpen aan specifieke door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit bepaalde bindende verplichtingen 
die juridisch afdwingbaar zijn. Bepaalde 
staatshandelingen zoals tijdelijke
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 
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het gebruik ervan vaststelt zonder bepaalde 
werken of diensten te verwerven.

het gebruik ervan vaststelt zonder bepaalde 
werken of diensten te verwerven.

Or. it

Amendement 272
Barbara Weiler

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 
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.

(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 
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 huurcontracten 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. 
Huurcontracten (zoals bijvoorbeeld ook 
pachtcontracten) bevatten als algemene 
bepalingen voorschriften voor de 
overdracht van het huurobject aan de 
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huurder, het gebruik ervan (bijvoorbeeld 
beschrijving van het huurobject, 
bepalingen ten aanzien van het toegestane 
gebruik van het huurobject, bepalingen 
ten aanzien van een optimaal gebruik van 
het huurobject zoals bijvoorbeeld 
prestatie-indices of milieunormen), de 
relevante verplichtingen van de 
verhuurder en huurder wat betreft de 
instandhouding van het huurobject, de 
looptijd van het huurcontract en het 
herstel in bezit van het huurobject aan de 
verhuurder, de huurprijs en de door de 
huurder te betalen bijkomende kosten 
(ook bijvoorbeeld contractuele boetes).

Or. de

Amendement 273
Heide Rühle

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 
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 

(6) Concessies zijn overeenkomsten onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of entiteiten 
(hierna gezamenlijk "concessiegevers"
genoemd) de werken of diensten waarvoor 
zij verantwoordelijk zijn laten uitvoeren of 
beheren door een of meer ondernemers en 
waarbij de tegenprestatie voor die delegatie
bestaat hetzij in het recht de werken of 
diensten die het voorwerp zijn van de 
overeenkomst uit te voeren en te beheren, 
hetzij in dit recht, gepaard gaande met 
een prijs. De uitvoering van deze werken 
of diensten is onderworpen aan specifieke 
door de concessiegever bepaalde bindende 
verplichtingen die juridisch afdwingbaar 
zijn. Bepaalde staatshandelingen zoals 
machtigingen of vergunningen, waarbij de 
staat of een overheid de voorwaarden voor 
de uitoefening van een economische 
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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.

activiteit vaststelt, mogen daarentegen niet 
als concessies worden beschouwd. 
Hetzelfde geldt voor bepaalde 
overeenkomsten die tot voorwerp hebben 
het recht om sociale diensten aan te 
bieden of het recht om overeenkomsten te 
sluiten waarbij de overheid of de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit een ondernemer het recht gunt om 
bepaalde publieke domeinen of 
rijkdommen te exploiteren, zoals huur- of 
pachtcontracten met betrekking tot 
afzonderlijke stukken grond, met name in 
zee- of binnenhavens, of toegangsrechten, 
en waarin in de regel enkel algemene 
voorwaarden voor het gebruik ervan 
worden vastgesteld zonder dat de overheid 
ontvanger wordt van bepaalde door de 
contractsluitende partner geleverde 
werken of diensten. 

Or. en

Motivering

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Amendement 274
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Concessies zijn overeenkomsten onder 
bezwarende titel die tussen een of meer 

(6) Concessies die relevant zijn voor de 
toepassing van deze richtlijn, zijn 
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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 
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.

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 
is onderworpen aan specifieke door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit bepaalde bindende verplichtingen 
die juridisch afdwingbaar zijn. Bepaalde 
staatshandelingen zoals 
bevoegdverklaringen, machtigingen of 
vergunningen waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, of die een ondernemer in staat 
stellen om werken uit te voeren of 
economische activiteiten, waaronder 
diensten, uit te oefenen, mogen 
daarentegen in de zin van onderhavige 
richtlijn niet als concessies worden 
beschouwd, ook niet indien dergelijke 
handelingen in bepaalde lidstaten 
concessies worden genoemd. 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

Motivering

Bedoeling van dit amendement is elk mogelijk misverstand weg te nemen over het feit dat de 
richtlijn geen betrekking heeft op iedere bestuurshandeling of -maatregel die "concessie"
wordt genoemd, maar enkel op het specifieke rechtsinstrument de "concessieopdracht". 
Derhalve is het van groot belang te verhelderen dat die gevallen buiten de werkingssfeer van 
het voorstel voor een richtlijn vallen, ook al worden ze in de wetgeving van een bepaalde 
lidstaat concessies genoemd.
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Amendement 275
Wim van de Camp

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 
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.

(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 
vergunningen waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, mogen daarentegen niet als 
concessies kwalificeren. Overeenkomsten
die tot voorwerp hebben het recht van een 
ondernemer om bepaalde publieke 
domeinen of rijkdommen te exploiteren, 
zoals pachtcontracten voor publieke 
domeinen of particuliere grond, waarbij 
de staat of de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit enkel algemene 
voorwaarden en/of specifieke, bindende en 
juridisch afdwingbare verplichtingen met 
betrekking tot het gebruik van het land 
vaststelt zonder bepaalde werken of 
diensten te verwerven, mogen evenmin als
concessies kwalificeren. In het kader van 
deze pachtcontracten voor publieke 
domeinen en particuliere grond dienen de 
volgende clausules te worden beschouwd 
als voorwaarden en verplichtingen die 
louter beogen het gebruik van het land te 
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reguleren: het gebruik van het publieke 
domein of de publieke rijkdom (bijv. 
beschrijving en toegestaan gebruik, 
verplichtingen met het oog op optimaal 
gebruik, zoals prestatiecriteria of 
milieunormen), de verplichtingen van de 
contractsluitende partijen met betrekking 
tot het onderhoud van het publiek domein 
of de publieke rijkdom, de vergoeding of 
huurprijs en de door de pachter te betalen 
bijkomende kosten (met inbegrip van 
boetes bij contractbreuk)

Or. en

Motivering

De bedoeling van de Commissie om pachtcontracten uit te sluiten moet specifieker worden 
aangegeven om de rechtszekerheid te verbeteren en een gelijk speelveld voor de 
contractsluitende partijen te waarborgen. De twee meest gebruikelijke instrumenten voor 
pachtdoeleinden zijn pachtcontracten voor publieke domeinen en pachtcontracten voor 
particuliere grond. Deze kunnen weliswaar voorzien in algemene voorwaarden en/of 
specifieke, bindende en juridisch afdwingbare verplichtingen maar zij gelden niet als 
concessie in de zin van deze richtlijn, omdat er geen sprake is van verwerving van werken of 
diensten. 

Amendement 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

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 

(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 
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aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit bepaalde bindende verplichtingen 
die juridisch afdwingbaar zijn. 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.

aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit bepaalde bindende verplichtingen 
die juridisch afdwingbaar zijn. Bepaalde 
staatshandelingen, zoals machtigingen of 
vergunningen, of rechten op het verlenen 
van sociale diensten, 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 pacht- of huurcontracten 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. Huurcontracten en 
pachtcontracten bevatten als algemene 
bepalingen voorschriften voor de 
overdracht van het huurobject aan de 
huurder, het gebruik ervan (bijvoorbeeld 
beschrijving van het huurobject, 
bepalingen ten aanzien van het toegestane 
gebruik van het huurobject, bepalingen 
ten aanzien van een optimaal gebruik van 
het huurobject zoals bijvoorbeeld 
prestatie-indices of milieunormen), de 
relevante verplichtingen van de 
verhuurder en huurder wat betreft de 
instandhouding van het huurobject, de 
looptijd van het huurcontract en het 
herstel in bezit van het huurobject aan de 
verhuurder, de huurprijs en de door de 
huurder te betalen bijkomende kosten met 
inbegrip van contractuele boetes.

Or. de

Motivering

"Enkel algemene voorwaarden" moet worden gedefinieerd met het oog op de rechtszekerheid. 
In dit verband moet de definitie van het Hof van Justitie van de EU worden toegepast en 
geconcretiseerd.
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Amendement 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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 
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.

(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 
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. Voorts 
geldt dit ook voor overeenkomsten die, 
zonder beperkingen of quota, voor alle 
ondernemers die aan van tevoren bij wet 
vastgestelde voorwaarden voldoen een 
algemene en niet-discriminerende 
markttoegang openstellen. 
Stedenbouwkundige contracten zijn 
evenmin concessies.

Or. de
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Motivering

Verduidelijking van het begrip concessie. De formulering tot nu toe, die uitdrukkelijk enkel 
betrekking heeft op machtigingen en vergunningen alsmede bepaalde overeenkomsten 
betreffende het gebruik van openbare gebieden of middelen, is niet duidelijk genoeg om alle 
procedures die niet tot een exclusieve selectiebeslissing door de aanbestedende dienst leiden 
van het toepassingsgebied van de richtlijn uit te sluiten.

Amendement 278
Françoise Castex

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 
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.

(6) Concessies kunnen overeenkomsten 
zijn 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. Concessies 
kunnen tevens voor bepaalde tijd 
toegekende delegaties zijn van het beheer 
van diensten, die van algemeen 
economisch belang in het bijzonder, voor 
een precieze activiteit en op een specifiek 
grondgebied. Het gaat hier dus noch om 
"overheidsaankopen", noch om 
"overnames", noch om 
"overheidsopdrachten". 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 
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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. fr

Amendement 279
Marc Tarabella

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
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 

(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. 
Staatshandelingen zoals machtigingen,
vergunningen, gunningen en soortgelijke 
handelingen 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 
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het gebruik ervan vaststelt zonder bepaalde 
werken of diensten te verwerven.

entiteit enkel algemene voorwaarden voor 
het gebruik ervan vaststelt zonder bepaalde 
werken of diensten te verwerven.

Or. fr

Motivering

Door de in overweging 6 gekozen bewoording voor de term "concessie" kan er onzekerheid 
ontstaan. Om dit te voorkomen zouden er aan de lijst van specifieke uitsluitingen de woorden 
"gunningen en soortgelijke handelingen" kunnen worden toegevoegd. Verder is het woord 
"bepaalde" overbodig en kan het dus worden geschrapt.

Amendement 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 
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, 

(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 
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, 
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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.

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. Zuivere 
machtigingen of het recht om openbare 
goederen of openbare grond te mogen 
gebruiken, zijn geen concessies voor 
diensten.

Or. de

Motivering

De verlening van machtigingen en de toekenning van het recht om openbare grond en 
goederen te gebruiken, zijn geen op de markt gerichte aanbestedingsprocedure. Daarom moet 
een verduidelijking worden opgenomen in de zin dat deze gevallen niet als concessies voor 
diensten mogen gelden en daarom buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

Amendement 281
Cornelis de Jong

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 
vergunningen waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, mogen daarentegen niet als 

(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 
vergunningen waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische activiteit 
vaststelt, mogen daarentegen niet als 
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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.

concessies kwalificeren. Overeenkomsten
die tot voorwerp hebben het recht van een 
ondernemer om bepaalde publieke 
domeinen of rijkdommen te exploiteren, 
zoals pachtcontracten voor publieke 
domeinen of particuliere grond, waarbij 
de staat of de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit enkel algemene 
voorwaarden en/of specifieke, bindende en 
juridisch afdwingbare verplichtingen met 
betrekking tot het gebruik van het land 
vaststelt zonder bepaalde werken of 
diensten te verwerven, mogen evenmin als 
concessies kwalificeren. In het kader van 
deze pachtcontracten voor publieke 
domeinen en particuliere grond dienen de 
volgende clausules te worden beschouwd 
als voorwaarden en verplichtingen die 
louter beogen het gebruik van het land te 
reguleren: clausules voor de 
inbezitneming door de pachter, het 
gebruik van het publieke domein of de 
publieke rijkdom (bijv. beschrijving en 
toegestaan gebruik, verplichtingen met 
het oog op optimaal gebruik, zoals 
prestatiecriteria of milieunormen), de 
verplichtingen van de contractsluitende 
partijen met betrekking tot het onderhoud 
van het publiek domein of de publieke 
rijkdom, de looptijd van het contract en 
het opgeven van het bezit door de pachter, 
de vergoeding of huurprijs en de door de 
pachter te betalen bijkomende kosten (met 
inbegrip van boetes bij contractbreuk)

Or. en

Amendement 282
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bij de interpretatie van de begrippen (7) Het hoofdkenmerk van een concessie, 
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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 
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.

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 onder 
normale exploitatieomstandigheden niet 
zal terugverdienen. De toepassing van 
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. Bepaalde
regelingen die door een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit 
volledig worden betaald moeten echter als 
concessie 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. en

Amendement 283
Françoise Castex
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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 
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.

(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 
algemeen gezien 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. Bovendien betekent de 
delegatie van het beheer die kenmerkend 
is bij concessies van diensten van 
algemeen belang dat de concessiehouders 
zich strikt aan hun opdracht houden, in 
het bijzonder ten aanzien van de duidelijk 
in protocol nr. 26 van het VEU en het 
VWEU vastgelegde normen: een hoog 
kwaliteitsniveau, een hoge veiligheid en 
wat de betaalbaarheid betreft gelijke 
behandeling en bevordering van de 
algemene toegang en van de rechten van 
de gebruiker. De toepassing van 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 
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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. fr

Amendement 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 
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 

(7) 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 onder 
normale exploitatieomstandigheden niet 
zal terugverdienen. De toepassing van 
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 Bepaalde
regelingen die door een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit 
volledig worden betaald moeten echter als 
concessie 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.
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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. en

Amendement 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wanneer sectorspecifieke regelgeving 
voorziet in een waarborg voor de 
concessiehouder betreffende de 
rendabiliteit van de investeringen en de 
kosten die voor de exploitatie van de 
opdracht zijn gemaakt, mag een dergelijke 
opdracht niet als een concessie in de zin 
van deze richtlijn kwalificeren.

(8) Wanneer sectorspecifieke regelgeving 
voorziet in een waarborg voor de 
concessiehouder betreffende de 
rendabiliteit van de investeringen en de 
kosten die voor de exploitatie van de 
opdracht zijn gemaakt, mag een dergelijke 
opdracht niet als een concessie in de zin 
van deze richtlijn kwalificeren. Daarvan te 
onderscheiden is echter het geval waarin 
het operationele risico op bepaalde 
markten reeds van tevoren verlaagd is. 
Deze situatie is niet strijdig met de 
aanvaarding van een concessie (zie de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de EU in de zaak WAZV Gotha 
(C-206/08)).

Or. de
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Motivering

Het is overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak WAZV 
Gotha (C-206/08) niet passend om van een dienst die een concessie verleent te verlangen dat 
de dienst voor meer concurrentie en een hoger economisch risico zorgt dan die bestaan in de 
sector in kwestie op grond van de voor de dienst geldende regelingen.

Amendement 286
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wanneer sectorspecifieke regelgeving 
voorziet in een waarborg voor de 
concessiehouder betreffende de 
rendabiliteit van de investeringen en de 
kosten die voor de exploitatie van de 
opdracht zijn gemaakt, mag een dergelijke 
opdracht niet als een concessie in de zin 
van deze richtlijn kwalificeren.

(8) Wanneer sectorspecifieke regelgeving 
voorziet in een waarborg voor de 
concessiehouder betreffende de 
rendabiliteit van de investeringen en de 
kosten die voor de exploitatie van de 
opdracht zijn gemaakt, mag een dergelijke 
opdracht niet als een concessie in de zin 
van deze richtlijn kwalificeren. Dit moet 
echter onderscheiden worden van de 
gevallen waarin het exploitatierisico voor 
bepaalde markten van meet af aan 
beperkt is maar dit beperkte risico volledig 
is overgedragen aan de concessiehouder; 
in dergelijke gevallen is een kwalificatie 
als concessie niet uitgesloten. 

Or. en

(Zie arrest van Europees Hof van Justitie in de zaak C-206/08)

Amendement 287
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wanneer sectorspecifieke regelgeving 
voorziet in een waarborg voor de 

(8) Wanneer sectorspecifieke regelgeving 
voorziet in een waarborg voor de 
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concessiehouder betreffende de 
rendabiliteit van de investeringen en de 
kosten die voor de exploitatie van de 
opdracht zijn gemaakt, mag een dergelijke 
opdracht niet als een concessie in de zin 
van deze richtlijn kwalificeren.

concessiehouder betreffende de 
rendabiliteit van de investeringen en de 
kosten die voor de exploitatie van de 
opdracht zijn gemaakt en deze meer dan 
50 % van het bedrag bedraagt, mag een 
dergelijke opdracht niet als een concessie 
in de zin van deze richtlijn kwalificeren.

Or. it

Amendement 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Een exploitatierisico moet 
voortvloeien uit factoren waarop de 
partijen geen enkele controle uitoefenen 
en kan dus niet het resultaat zijn van een 
onjuiste uitvoering van de opdracht door 
een van de contractsluitende partijen. Een 
exploitatierisico kan bestaan in een 
vraagrisico of een beschikbaarheidsrisico, 
of zowel in een vraag- als een 
beschikbaarheidsrisico. Onder vraagrisico 
moet worden verstaan het risico in 
verband met de feitelijke vraag naar de 
diensten die het voorwerp zijn van de 
overeenkomst. Onder 
beschikbaarheidsrisico moet worden 
verstaan het risico in verband met het 
aanbod van de werken of de diensten die 
het voorwerp zijn van de overeenkomst, in 
het bijzonder het risico dat het aanbod 
van de diensten niet tegemoet komt aan de 
vraag en het risico van aansprakelijkheid 
voor letsel of schade veroorzaakt door 
gebreken in de werken of de diensten. Dit 
risico van ontoereikend aanbod of van 
aansprakelijkheid kan het gevolg zijn van 
de besluiten die de concessiehouder neemt 
over de voor de uitvoering van de 
concessie benodigde kapitaal- en andere 
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investeringen, en kan uitmonden in het 
risico dat het ontoereikende aanbod of de 
gebrekkigheid van de werken en diensten 
een negatieve weerslag hebben op het 
vermogen van de concessiehouder om de 
investering binnen de looptijd van de 
concessieovereenkomst terug te 
verdienen.

Or. en

Motivering

De definitie en betekenis van "beschikbaarheidsrisico"in artikel 2, lid 2, is niet erg duidelijk. 
Deze voorgestelde nieuwe overweging is een poging om een band te leggen met de 
investeringsbesluiten die de concessiehouder neemt om de concessie uit te voeren (zie 
overweging 19 bis (nieuw)).

Amendement 289
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Een exploitatierisico moet 
voortvloeien uit factoren waarop de 
partijen geen enkele controle uitoefenen 
en kan dus niet het resultaat zijn van een 
onjuiste uitvoering van de opdracht door 
een van de contractsluitende partijen. Een 
exploitatierisico kan bestaan in een 
vraagrisico of een beschikbaarheidsrisico, 
of in zowel een vraag- als een 
beschikbaarheidsrisico. Onder vraagrisico 
moet worden verstaan het risico in 
verband met de feitelijke vraag naar de 
diensten die het voorwerp zijn van de 
overeenkomst. Onder 
beschikbaarheidsrisico moet worden 
verstaan het risico in verband met het 
aanbod van de werken of de diensten die 
het voorwerp zijn van de overeenkomst, in 
het bijzonder het risico dat het aanbod 
van de diensten niet tegemoet komt aan de 
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vraag en het risico van aansprakelijkheid 
voor letsel of schade veroorzaakt door 
gebreken in de werken of de diensten. Het 
volstaat (voor een contract om te 
kwalificeren als concessie) dat de 
concessiehouder het exploitatierisico 
waarmee de aanbestedende dienst is 
geconfronteerd geheel of tenminste in 
aanzienlijke mate draagt, zelfs indien dat 
risico van meet af aan sterk beperkt is 
wegens de gedetailleerde 
publiekrechtelijke bepalingen waaraan 
die dienst is onderworpen. 

Or. en

Motivering

De definitie van exploitatierisico moet worden gebaseerd op het vraag- en het 
beschikbaarheidsrisico om te voorkomen dat deze vaag blijft. In deze formulering moet tevens 
rekening worden gehouden met het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak C-
206/08 ("Eurowasser") en in de zaak C-274/09 ("Stadler").

Amendement 290
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het begrip bijzondere of uitsluitende 
rechten staat centraal in de omschrijving 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn aangezien entiteiten die geen 
aanbestedende entiteiten ingevolge artikel 
4, lid 1, noch overheidsbedrijven zijn, 
alleen aan de bepalingen ervan zijn 
onderworpen voor zover zij activiteiten op 
basis van dergelijke rechten uitoefenen. 
Derhalve moet worden verduidelijkt dat 
rechten die zijn verleend door middel van 
een procedure die gebaseerd was op 
objectieve criteria, met name uit hoofde 
van EU-wetgeving, en waarvoor voor 
toereikende publiciteit is gezorgd, geen 

(9) Het begrip bijzondere of uitsluitende 
rechten staat centraal in de omschrijving 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn aangezien entiteiten die geen 
aanbestedende entiteiten ingevolge artikel 
4, lid 1, noch overheidsbedrijven zijn, 
alleen aan deze bepalingen zijn 
onderworpen voor zover zij activiteiten op 
basis van dergelijke rechten uitoefenen.
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bijzondere of uitsluitende rechten vormen 
in de zin van deze richtlijn. Tot deze 
wetgeving behoren Richtlijn 98/30/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 juni 1998 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas, Richtlijn 96/92/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 19 december 1996 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit, 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, Richtlijn 94/22/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
mei 1994 betreffende de voorwaarden 
voor het verlenen en het gebruik maken 
van vergunningen voor de prospectie, de 
exploratie en de productie van 
koolwaterstoffen 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 tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de 
Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/709 
van de Raad. Door de steeds diversere 
vormen die het overheidsoptreden 
aanneemt, is het noodzakelijk het begrip 
aanbesteding zelf duidelijker te 
definiëren. De uniale regels inzake 
concessies hebben betrekking op de 
verwerving van werken of diensten voor 
een tegenprestatie die bestaat in de 
exploitatie van die werken of diensten. 
"Verwerving" moet breed opgevat worden 
in de zin van het verkrijgen van de 
voordelen van de betrokken werken of 
diensten die niet in alle gevallen een 
overdracht van eigendom aan de 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten vereisen. Voorts valt het louter 
financieren van een activiteit, dat vaak 
gekoppeld is aan de verplichting om de 
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ontvangen bedragen terug te betalen 
wanneer zij niet voor de beoogde 
doeleinden worden gebruikt, gewoonlijk 
niet onder deze richtlijn.

Or. en

Amendement 291
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het begrip bijzondere of uitsluitende 
rechten staat centraal in de omschrijving 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn aangezien entiteiten die geen 
aanbestedende entiteiten ingevolge artikel 
4, lid 1, noch overheidsbedrijven zijn, 
alleen aan de bepalingen ervan zijn 
onderworpen voor zover zij activiteiten op 
basis van dergelijke rechten uitoefenen. 
Derhalve moet worden verduidelijkt dat 
rechten die zijn verleend door middel van 
een procedure die gebaseerd was op 
objectieve criteria, met name uit hoofde 
van EU-wetgeving, en waarvoor voor 
toereikende publiciteit is gezorgd, geen 
bijzondere of uitsluitende rechten vormen 
in de zin van deze richtlijn. Tot deze 
wetgeving behoren Richtlijn 98/30/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 22 
juni 1998 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 
Richtlijn 96/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 december
1996 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit, 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 

(9) Het begrip bijzondere of uitsluitende 
rechten staat centraal in de omschrijving 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn aangezien entiteiten die geen 
aanbestedende entiteiten ingevolge artikel 
4, lid 1, noch overheidsbedrijven zijn, 
alleen aan de bepalingen ervan zijn 
onderworpen voor zover zij activiteiten op 
basis van dergelijke rechten uitoefenen. 
Derhalve moet worden verduidelijkt dat 
rechten die zijn verleend door middel van 
een procedure die gebaseerd was op 
objectieve criteria, met name uit hoofde 
van EU-wetgeving, en waarvoor voor 
toereikende publiciteit is gezorgd, geen 
bijzondere of uitsluitende rechten vormen 
in de zin van deze richtlijn. Tot deze 
wetgeving behoren Richtlijn 98/30/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 22 
juni 1998 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 
Richtlijn 96/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 december 
1996 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit, 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 
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verbetering van de kwaliteit van de dienst, 
Richtlijn 94/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1994 
betreffende de voorwaarden voor het 
verlenen en het gebruik maken van 
vergunningen voor de prospectie, de 
exploratie en de productie van 
koolwaterstoffen 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 tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de 
Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 
van de Raad. Door de steeds diversere 
vormen die het overheidsoptreden 
aanneemt, is het noodzakelijk het begrip 
aanbesteding zelf duidelijker te definiëren. 
De uniale regels inzake concessies hebben 
betrekking op de verwerving van werken 
of diensten voor een tegenprestatie die 
bestaat in de exploitatie van die werken of 
diensten. "Verwerving" moet breed 
opgevat worden in de zin van het 
verkrijgen van de voordelen van de 
betrokken werken of diensten die niet in 
alle gevallen een overdracht van 
eigendom aan de aanbestedende diensten 
of aanbestedende entiteiten vereisen. 
Voorts valt het louter financieren van een 
activiteit, dat vaak gekoppeld is aan de 
verplichting om de ontvangen bedragen 
terug te betalen wanneer zij niet voor de 
beoogde doeleinden worden gebruikt, 
gewoonlijk niet onder deze richtlijn.

verbetering van de kwaliteit van de dienst, 
Richtlijn 94/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1994 
betreffende de voorwaarden voor het 
verlenen en het gebruik maken van 
vergunningen voor de prospectie, de 
exploratie en de productie van 
koolwaterstoffen 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 tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de 
Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 
van de Raad. Door de steeds diversere 
vormen die het overheidsoptreden 
aanneemt, is het noodzakelijk het begrip 
aanbesteding zelf duidelijker te definiëren. 
De uniale regels inzake concessies hebben 
betrekking op de verwerving van werken 
of diensten of delegatie van beheer voor 
bepaalde tijd in verband met een precieze 
activiteit op een specifiek grondgebied 
middels de exploitatie van die werken of 
diensten voor eigen risico.

Or. fr

Amendement 292
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het begrip bijzondere of uitsluitende 
rechten staat centraal in de omschrijving 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn aangezien entiteiten die geen 
aanbestedende entiteiten ingevolge artikel 
4, lid 1, noch overheidsbedrijven zijn, 
alleen aan de bepalingen ervan zijn 
onderworpen voor zover zij activiteiten op 
basis van dergelijke rechten uitoefenen. 
Derhalve moet worden verduidelijkt dat 
rechten die zijn verleend door middel van 
een procedure die gebaseerd was op 
objectieve criteria, met name uit hoofde 
van EU-wetgeving, en waarvoor voor 
toereikende publiciteit is gezorgd, geen 
bijzondere of uitsluitende rechten vormen 
in de zin van deze richtlijn. Tot deze 
wetgeving behoren Richtlijn 98/30/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 22 
juni 1998 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 
Richtlijn 96/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 december 
1996 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit, 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, 
Richtlijn 94/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1994 
betreffende de voorwaarden voor het 
verlenen en het gebruik maken van 
vergunningen voor de prospectie, de 
exploratie en de productie van 
koolwaterstoffen 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 tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de 
Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 

(9) Het begrip bijzondere of uitsluitende 
rechten staat centraal in de omschrijving 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn aangezien entiteiten die geen 
aanbestedende entiteiten ingevolge artikel 
4, lid 1, noch overheidsbedrijven zijn, 
alleen aan de bepalingen ervan zijn 
onderworpen voor zover zij activiteiten op 
basis van dergelijke rechten uitoefenen. 
Derhalve moet worden verduidelijkt dat 
rechten die zijn verleend door middel van 
een procedure die gebaseerd was op 
objectieve criteria, met name uit hoofde 
van EU-wetgeving, en waarvoor voor 
toereikende publiciteit is gezorgd, geen 
bijzondere of uitsluitende rechten vormen 
in de zin van deze richtlijn. Tot deze 
wetgeving behoren Richtlijn 98/30/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 22 
juni 1998 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas, 
Richtlijn 96/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 december 
1996 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor 
elektriciteit, 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, 
Richtlijn 94/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1994 
betreffende de voorwaarden voor het 
verlenen en het gebruik maken van 
vergunningen voor de prospectie, de 
exploratie en de productie van 
koolwaterstoffen 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 tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de 
Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 
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van de Raad. Door de steeds diversere 
vormen die het overheidsoptreden 
aanneemt, is het noodzakelijk het begrip 
aanbesteding zelf duidelijker te definiëren. 
De uniale regels inzake concessies hebben 
betrekking op de verwerving van werken 
of diensten voor een tegenprestatie die 
bestaat in de exploitatie van die werken of 
diensten. "Verwerving" moet breed 
opgevat worden in de zin van het 
verkrijgen van de voordelen van de 
betrokken werken of diensten die niet in 
alle gevallen een overdracht van eigendom 
aan de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten vereisen. Voorts 
valt het louter financieren van een 
activiteit, dat vaak gekoppeld is aan de 
verplichting om de ontvangen bedragen 
terug te betalen wanneer zij niet voor de 
beoogde doeleinden worden gebruikt, 
gewoonlijk niet onder deze richtlijn.

van de Raad, net als alle andere wetgeving 
van de lidstaten die in overeenstemming is 
met de in het Verdrag vastgelegde 
beginselen van gelijke behandeling, 
transparantie, evenredigheid en 
wederzijdse erkenning. Door de steeds 
diversere vormen die het 
overheidsoptreden aanneemt, is het 
noodzakelijk het begrip aanbesteding zelf 
duidelijker te definiëren. De uniale regels 
inzake concessies hebben betrekking op de 
verwerving van werken of diensten voor 
een tegenprestatie die bestaat in de 
exploitatie van die werken of diensten. 
"Verwerving" moet breed opgevat worden 
in de zin van het verkrijgen van de 
voordelen van de betrokken werken of 
diensten die niet in alle gevallen een 
overdracht van eigendom aan de 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten vereisen. Voorts valt het louter 
financieren van een activiteit, dat vaak 
gekoppeld is aan de verplichting om de 
ontvangen bedragen terug te betalen 
wanneer zij niet voor de beoogde 
doeleinden worden gebruikt, gewoonlijk 
niet onder deze richtlijn.

Or. it

Motivering

Bedoeling van dit amendement is opnieuw op ondubbelzinnige manier een basisbeginsel te 
onderschrijven dat reeds in Richtlijn 2004/17/EG houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten werd gehanteerd, met name dat "rechten die in enige vorm, ook via 
concessieovereenkomsten, door een lidstaat aan een beperkt aantal ondernemingen zijn 
toegekend op basis van objectieve, evenredige en niet-discriminerende criteria, [...] niet 
[kunnen] worden aangemerkt als bijzondere of uitsluitende rechten".

Amendement 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is ook noodzakelijk gebleken te 
verduidelijken wat verstaan dient te 
worden onder één aanbesteding, met als 
gevolg dat ten aanzien van de drempels 
van deze richtlijn de gezamenlijke waarde 
van alle voor deze aanbesteding gesloten 
concessies in aanmerking moet worden 
genomen en dat aan de aanbesteding als 
geheel, mogelijk in percelen verdeeld, 
publiciteit moet worden gegeven. Het 
concept één aanbesteding omvat alle 
leveringen, werken en diensten die nodig 
zijn om een bepaald project uit te voeren. 
Aanwijzingen voor het bestaan van één 
enkel project kunnen bijvoorbeeld bestaan 
in het algeheel voorafgaandelijk plannen 
en ontwerpen door de aanbestedende 
dienst, het feit dat de verschillende 
aangekochte onderdelen één economische 
en technische functie vervullen of dat zij 
anderszins logisch met elkaar verbonden 
zijn.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het hier gebruikte begrip "project" is te vaag. Het is daarbij niet behulpzaam om de waarde 
van een concessie nauwkeurig te bepalen, aangezien in de praktijk tenslotte vaak geen 
duidelijkheid kan worden geschapen over welke prestaties vooraf geleverd moeten worden. 
Daardoor bestaat het gevaar dat het gebruik van het begrip "project" regelmatig zal leiden 
tot de vaststelling van een te hoge waarde van een concessie.

Amendement 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is ook noodzakelijk gebleken te 
verduidelijken wat verstaan dient te 

Schrappen
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worden onder één aanbesteding, met als 
gevolg dat ten aanzien van de drempels 
van deze richtlijn de gezamenlijke waarde 
van alle voor deze aanbesteding gesloten 
concessies in aanmerking moet worden 
genomen en dat aan de aanbesteding als 
geheel, mogelijk in percelen verdeeld, 
publiciteit moet worden gegeven. Het 
concept één aanbesteding omvat alle 
leveringen, werken en diensten die nodig 
zijn om een bepaald project uit te voeren. 
Aanwijzingen voor het bestaan van één 
enkel project kunnen bijvoorbeeld bestaan 
in het algeheel voorafgaandelijk plannen 
en ontwerpen door de aanbestedende 
dienst, het feit dat de verschillende 
aangekochte onderdelen één economische 
en technische functie vervullen of dat zij 
anderszins logisch met elkaar verbonden 
zijn.

Or. de

Motivering

Schrapping van deze overweging ten gevolge van het schrappen van het begrip "één project"
in artikel 6, lid 2, aangezien het combineren van opdrachten tot problemen leidt.

Amendement 295
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is ook noodzakelijk gebleken te 
verduidelijken wat verstaan dient te 
worden onder één aanbesteding, met als 
gevolg dat ten aanzien van de drempels 
van deze richtlijn de gezamenlijke waarde 
van alle voor deze aanbesteding gesloten 
concessies in aanmerking moet worden 
genomen en dat aan de aanbesteding als 
geheel, mogelijk in percelen verdeeld, 
publiciteit moet worden gegeven. Het 

(10) Deze richtlijn mag enkel van
toepassing zijn op 
concessieovereenkomsten boven een 
bepaalde drempel. Bijgevolg moet de 
methode voor de berekening van de 
geraamde concessiewaarde worden 
bepaald, en deze moet identiek zijn voor 
concessies voor werken en voor concessies 
voor diensten, daar de meeste 
overeenkomsten gemengd zijn. 
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concept één aanbesteding omvat alle 
leveringen, werken en diensten die nodig 
zijn om een bepaald project uit te voeren. 
Aanwijzingen voor het bestaan van één 
enkel project kunnen bijvoorbeeld bestaan 
in het algeheel voorafgaandelijk plannen 
en ontwerpen door de aanbestedende 
dienst, het feit dat de verschillende 
aangekochte onderdelen één economische 
en technische functie vervullen of dat zij 
anderszins logisch met elkaar verbonden 
zijn.

Or. en

Amendement 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is ook noodzakelijk gebleken te 
verduidelijken wat verstaan dient te 
worden onder één aanbesteding, met als 
gevolg dat ten aanzien van de drempels 
van deze richtlijn de gezamenlijke waarde
van alle voor deze aanbesteding gesloten 
concessies in aanmerking moet worden 
genomen en dat aan de aanbesteding als 
geheel, mogelijk in percelen verdeeld, 
publiciteit moet worden gegeven. Het 
concept één aanbesteding omvat alle 
leveringen, werken en diensten die nodig 
zijn om een bepaald project uit te voeren. 
Aanwijzingen voor het bestaan van één 
enkel project kunnen bijvoorbeeld bestaan
in het algeheel voorafgaandelijk plannen 
en ontwerpen door de aanbestedende 
dienst, het feit dat de verschillende 
aangekochte onderdelen één economische 
en technische functie vervullen of dat zij 
anderszins logisch met elkaar verbonden 
zijn.

(10) Bij de berekening van de geraamde 
waarde van een concessie moeten de 
aanbestedende diensten en entiteiten de 
totale waarde van de concessies die deel 
uitmaken van één concessieproject vanuit 
de optiek van een potentiële 
concessiehouder in aanmerking nemen.
Een aanwijzing voor het bestaan van één 
enkel project bestaat in het feit dat de 
verschillende onderdelen één economische 
en technische functie vervullen,
soortgelijke investeringen door de 
concessiehouder vereisen en een 
concessie met soortgelijke begindatum en 
looptijd noodzakelijk maken.
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Or. en

Motivering

Overweging 10 is opnieuw geformuleerd om de specifieke kenmerken van concessies beter uit 
de verf te doen komen. Met name moet de relevantie van deze overweging vanuit de optiek 
van de concessiehouder worden verduidelijkt. Hierin wordt ook uitleg gegeven van het 
concept één project, dat voordien was uiteengezet in artikel 6 Één alomvattend project vanuit 
de optiek van de aanbestedende dienst kan verschillende vormen van concessies omvatten die 
verschillende marktdeelnemers aantrekken en die op goede gronden als aparte concessies 
zouden kunnen worden gegund.

Amendement 297
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor een werkelijke 
openstelling van de markt en voor een 
evenwichtige toepassing van de 
aanbestedingsregels in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten, dienen de eraan
onderworpen entiteiten op een andere basis 
dan hun rechtsstatus te worden 
geïdentificeerd. Derhalve moet ervoor 
worden gezorgd dat geen afbreuk wordt 
gedaan aan de gelijke behandeling van de 
aanbestedende entiteiten in de 
overheidssector en die uit de marktsector. 
Bovendien moet er overeenkomstig 
artikel 345 van het Verdrag ook voor 
worden gezorgd dat de regeling van het 
eigendomsrecht in de lidstaten onverlet 
wordt gelaten.

(11) Aan deze richtlijn onderworpen 
entiteiten dienen op een andere basis dan 
hun rechtsstatus te worden geïdentificeerd. 
Derhalve moet ervoor worden gezorgd dat 
geen afbreuk wordt gedaan aan de gelijke 
behandeling van de aanbestedende 
entiteiten in de overheidssector en die uit 
de marktsector. Bovendien moet er 
overeenkomstig artikel 345 van het 
Verdrag ook voor worden gezorgd dat de 
regeling van het eigendomsrecht in de 
lidstaten onverlet wordt gelaten.

Or. en

Amendement 298
Peter Simon
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor een werkelijke 
openstelling van de markt en voor een 
evenwichtige toepassing van de 
aanbestedingsregels in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten, dienen de eraan onderworpen 
entiteiten op een andere basis dan hun 
rechtsstatus te worden geïdentificeerd. 
Derhalve moet ervoor worden gezorgd dat 
geen afbreuk wordt gedaan aan de gelijke 
behandeling van de aanbestedende 
entiteiten in de overheidssector en die uit 
de marktsector. Bovendien moet er 
overeenkomstig artikel 345 van het 
Verdrag ook voor worden gezorgd dat de 
regeling van het eigendomsrecht in de 
lidstaten onverlet wordt gelaten.

(11) Om te zorgen voor een werkelijke 
openstelling van de markt en voor een 
evenwichtige toepassing van de 
aanbestedingsregels in de sectoren 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten, dienen de eraan onderworpen 
entiteiten op een andere basis dan hun 
rechtsstatus te worden geïdentificeerd. 
Derhalve moet ervoor worden gezorgd dat 
geen afbreuk wordt gedaan aan de gelijke 
behandeling van de aanbestedende 
entiteiten in de overheidssector en die uit 
de marktsector. Bovendien moet er 
overeenkomstig artikel 345 van het 
Verdrag ook voor worden gezorgd dat de 
regeling van het eigendomsrecht in de 
lidstaten onverlet wordt gelaten.

Or. de

Amendement 299
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor een werkelijke 
openstelling van de markt en voor een 
evenwichtige toepassing van de 
aanbestedingsregels in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten, dienen de eraan onderworpen 
entiteiten op een andere basis dan hun 
rechtsstatus te worden geïdentificeerd. Er 
moet derhalve voor worden gezorgd dat 
geen afbreuk wordt gedaan aan de gelijke 
behandeling van de aanbestedende 
diensten uit de overheidssector en die uit 
de particuliere sector. Bovendien moet er 

(11) Om te zorgen voor een werkelijke 
openstelling van de markt en voor een 
evenwichtige toepassing van de 
aanbestedingsregels in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten, dienen de eraan onderworpen 
entiteiten duidelijk te worden 
geïdentificeerd voor wat betreft de 
specifieke door de autoriteiten 
vastgestelde taken. Bovendien moet er 
overeenkomstig artikel 345 van het 
Verdrag ook voor worden gezorgd dat de 
regeling van het eigendomsrecht in de 
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overeenkomstig artikel 345 van het 
Verdrag ook voor worden gezorgd dat de 
regeling van het eigendomsrecht in de 
lidstaten onverlet wordt gelaten.

lidstaten onverlet wordt gelaten.

Or. fr

Amendement 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor een werkelijke 
openstelling van de markt en voor een 
evenwichtige toepassing van de 
aanbestedingsregels in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten, dienen de eraan 
onderworpen entiteiten op een andere 
basis dan hun rechtsstatus te worden 
geïdentificeerd. Derhalve moet ervoor
worden gezorgd dat geen afbreuk wordt 
gedaan aan de gelijke behandeling van de 
aanbestedende entiteiten in de 
overheidssector en die uit de marktsector. 
Bovendien moet er overeenkomstig 
artikel 345 van het Verdrag ook voor 
worden gezorgd dat de regeling van het 
eigendomsrecht in de lidstaten onverlet 
wordt gelaten.

(11) Er moet voor worden gezorgd dat de 
aanbestedende entiteiten in de 
overheidssector en die uit de marktsector 
gelijke behandeling krijgen. Bovendien 
moet er overeenkomstig artikel 345 van het 
Verdrag ook voor worden gezorgd dat de 
regeling van het eigendomsrecht in de 
lidstaten onverlet wordt gelaten.

Or. en

Amendement 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De aan de richtlijn onderworpen 
entiteiten dienen op een andere basis dan 
hun rechtsstatus te worden 
geïdentificeerd. Derhalve moet ervoor 
worden gezorgd dat geen afbreuk wordt 
gedaan aan de gelijke behandeling van de 
aanbestedende entiteiten in de 
overheidssector en die uit de marktsector. 
Bovendien moet er overeenkomstig artikel 
345 van het Verdrag ook voor worden 
gezorgd dat de regeling van het 
eigendomsrecht in de lidstaten onverlet 
wordt gelaten.

Or. de

Amendement 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 303
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Overeenkomstig de relevante 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, overwegende dat 
kansspelen economische activiteiten van 
bijzondere aard zijn die niet rechtstreeks 
onder de toepassing van de bepalingen 
van het Verdrag vallen, overwegende dat 
de lidstaten eigen beleidskeuzes kunnen 
maken met betrekking tot exclusieve 
concessies, één of meerdere concessies, 
zou de opneming van kansspelen onder 
het toepassingsgebied van de richtlijn 
bijdragen tot het ontstaan van 
rechtsonzekerheid. Kansspelen dienen 
derhalve te worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 304
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die zelf een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit is op 
basis van een uitsluitend recht dat die 
ondernemer krachtens gepubliceerd 
nationaal recht of een bestuurshandeling 
geniet en dat is verleend in 
overeenstemming met het Verdrag en 
uniale sectorale wetgeving betreffende het 
beheer van netinfrastructuur in verband 
met de in bijlage III vastgestelde 
activiteiten, aangezien dat uitsluitend recht 
het volgen van een aanbestedingsprocedure 

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer op basis van een uitsluitend 
recht dat die ondernemer krachtens 
gepubliceerd nationaal recht, regelgeving
of een bestuurshandeling geniet en dat is 
verleend in overeenstemming met het 
Verdrag en uniale sectorale wetgeving 
betreffende het beheer van 
netinfrastructuur in verband met de in 
bijlage III vastgestelde activiteiten, 
aangezien dat uitsluitend recht het volgen 
van een aanbestedingsprocedure voor de 
gunning onmogelijk maakt. In afwijking 
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voor de gunning onmogelijk maakt. In 
afwijking van en onverminderd de 
wettelijke gevolgen van de algemene 
uitsluiting van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn, moeten concessies in de zin 
van artikel 8, lid 1, onderworpen zijn aan 
de verplichting een aankondiging van 
gunning van een concessie te publiceren 
om te zorgen voor fundamentele 
transparantie tenzij de sectorale wetgeving 
in de voorwaarden van die transparantie 
voorziet.

van en onverminderd de wettelijke 
gevolgen van de algemene uitsluiting van 
het toepassingsgebied van deze richtlijn, 
moeten concessies voor het beheer van de 
netwerkinfrastructuur in verband met de 
in Bijlage III vastgestelde activiteiten 
onderworpen zijn aan de verplichting een 
aankondiging van gunning van een 
concessie te publiceren om te zorgen voor 
fundamentele transparantie tenzij de 
sectorale wetgeving in de voorwaarden van 
die transparantie voorziet.

Or. en

Amendement 305
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die zelf een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit is op 
basis van een uitsluitend recht dat die 
ondernemer krachtens gepubliceerd 
nationaal recht of een bestuurshandeling
geniet en dat is verleend in 
overeenstemming met het Verdrag en 
uniale sectorale wetgeving betreffende het 
beheer van netinfrastructuur in verband 
met de in bijlage III vastgestelde
activiteiten, aangezien dat uitsluitend recht 
het volgen van een aanbestedingsprocedure 
voor de gunning onmogelijk maakt. In 
afwijking van en onverminderd de 
wettelijke gevolgen van de algemene 
uitsluiting van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn, moeten concessies in de zin 
van artikel 8, lid 1, onderworpen zijn aan 
de verplichting een aankondiging van 

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die krachtens gepubliceerde 
nationale wet- en regelgeving of een
bestuurshandeling een uitsluitend recht 
geniet dat is verleend in overeenstemming 
met het Verdrag en uniale sectorale 
wetgeving, aangezien dat uitsluitend recht 
het volgen van een aanbestedingsprocedure 
voor de gunning onmogelijk maakt.
Dergelijke concessies hebben betrekking 
op het beheer van netinfrastructuur in
verband met de in bijlage III vastgestelde 
activiteiten, of op een andere in bijlage III 
vastgestelde activiteit die op het moment 
van goedkeuring van deze richtlijn 
krachtens nationale wet- en regelgeving 
onderworpen was aan een gereguleerd 
tarief. In afwijking van en onverminderd 
de wettelijke gevolgen van de algemene 
uitsluiting van het toepassingsgebied van 
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gunning van een concessie te publiceren 
om te zorgen voor fundamentele 
transparantie tenzij de sectorale wetgeving 
in de voorwaarden van die transparantie 
voorziet.

deze richtlijn, moeten concessies voor het 
beheer van netinfrastructuur in verband 
met de in bijlage III vastgestelde 
activiteiten, of voor een andere in bijlage 
III vastgestelde activiteit die op het 
moment van goedkeuring van deze 
richtlijn op nationaal niveau onderworpen
was aan een gereguleerd tarief, 
onderworpen zijn aan de verplichting een 
aankondiging van gunning van een 
concessie te publiceren om te zorgen voor 
fundamentele transparantie tenzij de 
sectorale wetgeving in de voorwaarden van 
die transparantie voorziet.

Or. fr

Motivering

Verheldering van amendement 9 van de rapporteur (Overweging 13), in lijn met de 
herschikking van artikel 8.1 van het voorstel voor een richtlijn (amendement 69).

Amendement 306
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die zelf een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit is op 
basis van een uitsluitend recht dat die 
ondernemer krachtens gepubliceerd 
nationaal recht of een bestuurshandeling 
geniet en dat is verleend in 
overeenstemming met het Verdrag en 
uniale sectorale wetgeving betreffende het 
beheer van netinfrastructuur in verband 
met de in bijlage III vastgestelde 
activiteiten, aangezien dat uitsluitend recht 
het volgen van een aanbestedingsprocedure 

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die krachtens gepubliceerd 
nationaal recht, regelgeving of een 
bestuurshandeling een uitsluitend recht
geniet dat is verleend in overeenstemming 
met het Verdrag en uniale sectorale 
wetgeving, aangezien dat uitsluitend recht 
het volgen van een aanbestedingsprocedure 
voor de gunning onmogelijk maakt. 
Bedoeld zijn concessies betreffende het 
beheer van netwerkinfrastructuur in 
verband met de in bijlage III vastgestelde 
activiteiten of betreffende een activiteit 
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voor de gunning onmogelijk maakt. In 
afwijking van en onverminderd de 
wettelijke gevolgen van de algemene 
uitsluiting van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn, moeten concessies in de zin 
van artikel 8, lid 1, onderworpen zijn aan 
de verplichting een aankondiging van 
gunning van een concessie te publiceren 
om te zorgen voor fundamentele 
transparantie tenzij de sectorale 
wetgeving in de voorwaarden van die 
transparantie voorziet.

waarvoor een op nationaal niveau 
gereguleerd tarief geldt, of concessies 
waarvan het socio-economische belang 
geacht kan worden te primeren.

Or. en

Amendement 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die zelf een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit is op 
basis van een uitsluitend recht dat die 
ondernemer krachtens gepubliceerd 
nationaal recht of een bestuurshandeling 
geniet en dat is verleend in 
overeenstemming met het Verdrag en 
uniale sectorale wetgeving betreffende het 
beheer van netinfrastructuur in verband 
met de in bijlage III vastgestelde 
activiteiten, aangezien dat uitsluitend recht 
het volgen van een aanbestedingsprocedure 
voor de gunning onmogelijk maakt. In 
afwijking van en onverminderd de 
wettelijke gevolgen van de algemene 
uitsluiting van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn, moeten concessies in de zin 
van artikel 8, lid 1, onderworpen zijn aan 
de verplichting een aankondiging van 

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die zelf een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit is op 
basis van een uitsluitend recht dat die 
ondernemer krachtens gepubliceerd 
nationaal recht of een bestuurshandeling 
geniet, zoals domeinconcessies aan zee 
met een recreatief toeristisch doeleinde, 
en dat is verleend in overeenstemming met 
het Verdrag en uniale sectorale wetgeving 
betreffende het beheer van 
netinfrastructuur in verband met de in 
bijlage III vastgestelde activiteiten, 
aangezien dat uitsluitend recht het volgen 
van een aanbestedingsprocedure voor de 
gunning onmogelijk maakt. In afwijking 
van en onverminderd de wettelijke 
gevolgen van de algemene uitsluiting van 
het toepassingsgebied van deze richtlijn, 
moeten concessies in de zin van artikel 8, 
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gunning van een concessie te publiceren 
om te zorgen voor fundamentele 
transparantie tenzij de sectorale wetgeving 
in de voorwaarden van die transparantie 
voorziet.

lid 1, onderworpen zijn aan de verplichting 
een aankondiging van gunning van een 
concessie te publiceren om te zorgen voor 
fundamentele transparantie tenzij de 
sectorale wetgeving in de voorwaarden van 
die transparantie voorziet.

Or. it

Amendement 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die zelf een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit is op 
basis van een uitsluitend recht dat die 
ondernemer krachtens gepubliceerd 
nationaal recht of een bestuurshandeling 
geniet en dat is verleend in 
overeenstemming met het Verdrag en 
uniale sectorale wetgeving betreffende het 
beheer van netinfrastructuur in verband 
met de in bijlage III vastgestelde 
activiteiten, aangezien dat uitsluitend recht 
het volgen van een aanbestedingsprocedure 
voor de gunning onmogelijk maakt. In 
afwijking van en onverminderd de 
wettelijke gevolgen van de algemene 
uitsluiting van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn, moeten concessies in de zin 
van artikel 8, lid 1, onderworpen zijn aan 
de verplichting een aankondiging van 
gunning van een concessie te publiceren 
om te zorgen voor fundamentele 
transparantie tenzij de sectorale wetgeving 
in de voorwaarden van die transparantie 
voorziet.

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die zelf een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit is op 
basis van een uitsluitend recht dat die 
ondernemer krachtens gepubliceerd 
nationaal recht of een bestuurshandeling 
geniet, zoals domeinconcessies aan zee 
met een recreatief toeristisch doeleinde,
en dat is verleend in overeenstemming met 
het Verdrag en uniale sectorale wetgeving 
betreffende het beheer van 
netinfrastructuur in verband met de in 
bijlage III vastgestelde activiteiten, 
aangezien dat uitsluitend recht het volgen 
van een aanbestedingsprocedure voor de 
gunning onmogelijk maakt. In afwijking 
van en onverminderd de wettelijke 
gevolgen van de algemene uitsluiting van 
het toepassingsgebied van deze richtlijn, 
moeten concessies in de zin van artikel 8, 
lid 1, onderworpen zijn aan de verplichting 
een aankondiging van gunning van een 
concessie te publiceren om te zorgen voor 
fundamentele transparantie tenzij de 
sectorale wetgeving in de voorwaarden van 
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die transparantie voorziet.

Or. it

Amendement 309
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Overeenkomstig artikel 14 en 
Protocol nr. 26 VWEU genieten lidstaten 
en lokale en regionale overheden 
volledige vrijheid om 
openbaredienstopdrachten uit te voeren 
onder gebruikmaking van hun eigen 
interne middelen. Binnen het interne 
bestel van de lidstaten kunnen ze in het 
algemeen belang, via een conventionele of 
institutionele verdeling van 
bevoegdheden, openbaredienstopdrachten 
uitvoeren in samenwerking met andere 
lokale overheden of groeperingen 
hiervan. Deze vormen van samenwerking 
vallen niet onder het toepassingsgebied 
van de uniale wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en concessies. Het 
recht van de Europese Unie houdt geen 
verplichtingen in inzake de rechtsvorm die 
lokale en regionale overheden moeten 
gebruiken om hun 
openbaredienstopdrachten gezamenlijk 
uit te voeren. De overdracht van 
bevoegdheden tussen overheden is een 
kwestie van intern bestel en valt derhalve 
niet onder het toepassingsgebied van deze 
wetgeving. 

Or. en

(Zie het advies van het Comité van de Regio´s over het gunnen van concessieopdrachten 
(ECOS-V-030) van juli 2012



PE496.581v03-00 66/190 AM\916800NL.doc

NL

Amendement 310
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Deze richtlijn laat de 
bevoegdheden van de lidstaten om 
overeenkomstig protocol nr. 29 bij de 
verdragen inzake het publieke 
omroepstelsel in de lidstaten, zelf de 
publieke opdracht toe te kennen, te 
bepalen en te organiseren, onverlet.

Or. fr

Motivering

Het is zaak een overweging toe te voegen waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar het 
Protocol van Amsterdam als instrument van het primair recht van de EU. Dit amendement is 
in lijn met de verwijzing naar dit Protocol van Amsterdam in de interpretatieve mededeling 
van de Commissie over concessieovereenkomsten in het communautaire recht.

Amendement 311
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) concessies voor gokactiviteiten die 
door de inzet van geldsommen bij 
kansspelen (loterijen, weddenschappen) 
een zeker financieel risico inhouden en 
die op nationaal niveau in handen zijn 
van één enkele organisatie die ingevolge 
geldende en gepubliceerde nationale wet-
en regelgeving of bestuursrechtelijke 
bepalingen over door één of meerdere 
lidstaten verleende exclusieve rechten 
beschikt die zijn toegekend in 
overeenstemming met de verdragen, 
dienen te worden uitgesloten van de 
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werking van deze richtlijn Deze uitsluiting 
wordt gerechtvaardigd door het feit dat 
één enkele organisatie exclusieve rechten 
geniet waardoor er geen sprake kan zijn 
van een mededingingsprocedure en is 
tevens ingegeven door noodzaak voor de 
lidstaten om de kansspelensector om 
redenen van bescherming van de 
openbare orde en de samenleving 
nationaal te reguleren.

Or. fr

Motivering

Nieuwe overweging ter verduidelijking van de uitsluiting van een deel van de 
kansspelensector (zie ook amendement 75 van de rapporteur). Door de toekenning van de 
exclusieve rechten zijn mededingingsprocedures uitgesloten. De lidstaten dienen tevens de 
nodige manoeuvreerruimte te behouden in deze gevoelig liggende sector (bescherming van de 
openbare orde en de samenleving). De mogelijkheden voor lidstaten om wat dit betreft in te 
kunnen grijpen, mogen niet worden ingeperkt door niet voor deze sector geschikte regels (bv. 
intrekking van een kansspelvergunning).

Amendement 312
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Sommige concessies voor diensten en 
werken, gegund aan een met de 
aanbestedende entiteiten verbonden 
onderneming waarvan de voornaamste 
activiteit erin bestaat deze diensten of 
werken te verrichten voor de groep 
waarvan zij deel uitmaakt en niet op de 
markt te verhandelen, moeten worden 
uitgesloten. Ook bepaalde concessies voor 
diensten en werken die een aanbestedende 
entiteit gunt aan een gemeenschappelijke 
onderneming die uit verschillende 
aanbestedende entiteiten bestaat, en waar 
deze zelf deel van uitmaakt, dienen van 
deze richtlijn te worden uitgesloten voor 

Schrappen
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de uitoefening van onder deze richtlijn 
vallende activiteiten. Het is echter passend 
ervoor te zorgen dat deze uitsluiting geen 
aanleiding geeft tot verstoringen van de 
concurrentie ten gunste van de 
ondernemingen of gemeenschappelijke 
ondernemingen die verbonden zijn met de 
aanbestedende entiteiten; het is passend te 
voorzien in adequate regels, met name wat 
betreft de maximumgrenzen waarbinnen 
ondernemingen een deel van hun omzet 
op de markt mogen behalen en waarboven 
zij de mogelijkheid verliezen dat aan hen 
een concessie wordt gegund zonder 
aanbestedingen, samenstelling van 
gemeenschappelijke ondernemingen en 
stabiliteit van de betrekkingen tussen die 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
aanbestedende entiteiten waaruit zij 
bestaan.

Or. en

Amendement 313
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Sommige concessies voor diensten en 
werken, gegund aan een met de 
aanbestedende entiteiten verbonden 
onderneming waarvan de voornaamste 
activiteit erin bestaat deze diensten of 
werken te verrichten voor de groep 
waarvan zij deel uitmaakt en niet op de 
markt te verhandelen, moeten worden 
uitgesloten. Ook bepaalde concessies voor 
diensten en werken die een aanbestedende 
entiteit gunt aan een gemeenschappelijke 
onderneming die uit verschillende 
aanbestedende entiteiten bestaat, en waar 
deze zelf deel van uitmaakt, dienen van 
deze richtlijn te worden uitgesloten voor de 

(14) Sommige concessies voor diensten en 
werken, gegund aan een onderneming die 
verbonden is met de aanbestedende 
entiteiten maar die geen aanbestedende 
diensten zijn en waarvan de voornaamste 
activiteit erin bestaat deze diensten of 
werken te verrichten voor de groep 
waarvan zij deel uitmaakt en niet op de 
markt te verhandelen, moeten worden 
uitgesloten. Ook bepaalde concessies voor 
diensten en werken die een aanbestedende 
entiteit gunt aan een gemeenschappelijke 
onderneming die uit verschillende 
aanbestedende entiteiten bestaat die geen 
aanbestedende diensten zijn, en waar deze 
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uitoefening van onder deze richtlijn 
vallende activiteiten. Er dient evenwel te 
worden voorkomen dat deze uitsluiting 
leidt tot verstoringen van de mededinging 
ten gunste van ondernemingen of 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
verbonden zijn met de aanbestedende 
diensten; er dient te worden voorzien in 
een adequate reeks regels, met name 
betreffende de grenzen tot welke de 
ondernemingen een deel van hun omzet op 
de markt mogen halen en waarboven zij de 
mogelijkheid verliezen om opdrachten 
zonder oproep tot mededinging te gunnen, 
de samenstelling van de 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
stabiliteit van de betrekkingen tussen deze 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
aanbestedende diensten waaruit zij bestaan

zelf deel van uitmaakt, dienen van deze 
richtlijn te worden uitgesloten voor de 
uitoefening van onder deze richtlijn 
vallende activiteiten. Er dient evenwel te 
worden voorkomen dat deze uitsluiting 
leidt tot verstoringen van de mededinging
ten gunste van ondernemingen of 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
verbonden zijn met de aanbestedende 
diensten; er dient te worden voorzien in 
een adequate reeks regels, met name 
betreffende de grenzen tot welke de 
ondernemingen een deel van hun omzet op 
de markt mogen halen en waarboven zij de 
mogelijkheid verliezen om opdrachten 
zonder oproep tot mededinging te gunnen, 
de samenstelling van de 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
stabiliteit van de betrekkingen tussen deze 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
aanbestedende diensten waaruit zij bestaan

Or. fr

Amendement 314
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Sommige concessies voor diensten en 
werken, gegund aan een met de 
aanbestedende entiteiten verbonden 
onderneming waarvan de voornaamste 
activiteit erin bestaat deze diensten of 
werken te verrichten voor de groep 
waarvan zij deel uitmaakt en niet op de 
markt te verhandelen, moeten worden 
uitgesloten. Ook bepaalde concessies voor 
diensten en werken die een aanbestedende 
entiteit gunt aan een gemeenschappelijke 
onderneming die uit verschillende 
aanbestedende entiteiten bestaat, en waar 
deze zelf deel van uitmaakt, dienen van 

(14) Sommige concessies voor diensten en 
werken, gegund aan een met de 
aanbestedende entiteiten verbonden 
onderneming met of zonder particuliere 
deelneming, waarvan de voornaamste 
activiteit erin bestaat deze diensten of 
werken te verrichten voor de groep 
waarvan zij deel uitmaakt en niet op de 
markt te verhandelen, moeten worden 
uitgesloten. Ook bepaalde concessies voor 
diensten en werken die een aanbestedende 
entiteit gunt aan een gemeenschappelijke 
onderneming die uit verschillende 
aanbestedende entiteiten bestaat, en waar 
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deze richtlijn te worden uitgesloten voor de 
uitoefening van onder deze richtlijn 
vallende activiteiten. Er dient evenwel te 
worden voorkomen dat deze uitsluiting 
leidt tot verstoringen van de mededinging 
ten gunste van ondernemingen of 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
verbonden zijn met de aanbestedende 
diensten; er dient te worden voorzien in 
een adequate reeks regels, met name 
betreffende de grenzen tot welke de 
ondernemingen een deel van hun omzet op 
de markt mogen halen en waarboven zij de 
mogelijkheid verliezen om opdrachten 
zonder oproep tot mededinging te gunnen, 
de samenstelling van de 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
stabiliteit van de betrekkingen tussen deze 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
aanbestedende diensten waaruit zij bestaan

deze zelf deel van uitmaakt, dienen van 
deze richtlijn te worden uitgesloten voor de 
uitoefening van onder deze richtlijn 
vallende activiteiten. Er dient evenwel te 
worden voorkomen dat deze uitsluiting 
leidt tot verstoringen van de mededinging 
ten gunste van ondernemingen of 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
verbonden zijn met de aanbestedende 
diensten; er dient te worden voorzien in 
een adequate reeks regels, met name 
betreffende de grenzen tot welke de 
ondernemingen een deel van hun omzet op 
de markt mogen halen en waarboven zij de 
mogelijkheid verliezen om opdrachten 
zonder oproep tot mededinging te gunnen, 
de samenstelling van de 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
stabiliteit van de betrekkingen tussen deze 
gemeenschappelijke ondernemingen en de 
aanbestedende diensten waaruit zij bestaan

Or. fr

Motivering

Verheldering van artikel 11 van deze richtlijn inzake verbonden ondernemingen. In het kader 
van dat artikel is particuliere deelname in verbonden ondernemingen toegestaan, dit in 
weerwil van de logica van artikel 15 inzake publieke-publieke samenwerking in het kader 
waarvan elke particuliere deelname in door de aanbestedende autoriteiten gecontroleerde 
rechtspersonen of aanbestedende entiteit is uitgesloten.

Amendement 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Van het toepassingsgebied van de 
richtlijn moeten daarentegen opdrachten 
voor diensten op het gebied van civiele 
bescherming, defensie en dagelijkse 
risicopreventie worden uitgesloten. 
Hieronder valt met name de medische 
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spoedhulp, die deel uitmaakt van de 
dagelijkse risicopreventie en van het 
ziekenvervoer moet worden afgebakend. 
Om succesvolle civiele bescherming en 
defensie in het kader van de dagelijkse 
risicopreventie in het belang van de 
burger te waarborgen moet de toepassing 
van primairrechtelijke beginselen 
volstaan.

Or. de

Amendement 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er is veel rechtsonzekerheid over de 
vraag in hoeverre de regels inzake 
gunning van concessies op de 
samenwerking tussen autoriteiten van 
toepassing moeten zijn. De desbetreffende 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie wordt door lidstaten en 
zelfs door aanbestedende diensten of 
bepaalde aanbestedende entiteiten op 
uiteenlopende wijze geïnterpreteerd. Het 
is bijgevolg noodzakelijk te verduidelijken 
in welke gevallen tussen dergelijke 
diensten gesloten concessies niet aan de
toepassing van de regels inzake gunning 
van concessies onderworpen zijn. Hierbij 
moeten de beginselen die in de 
desbetreffende jurisprudentie van het Hof 
van Justitie worden beschreven 
richtinggevend zijn. Het enkele feit dat 
beide partijen bij een overeenkomst zelf 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder 1), zijn, sluit als zodanig de 
toepassing van de regels voor de gunning 
van concessies niet uit. De toepassing van 
de regels inzake gunning van concessies

Schrappen
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mag echter niet interfereren met de 
vrijheid van autoriteiten om te beslissen 
hoe de wijze te organiseren waarop zij 
hun openbaredienstopdrachten uitvoeren. 
Aan gecontroleerde entiteiten gegunde 
concessies of samenwerking voor de 
gezamenlijke uitvoering van 
openbaredienstopdrachten van de 
deelnemende aanbestedende diensten of 
entiteiten moeten bijgevolg van de 
toepassing van de regels vrijgesteld zijn 
indien de in deze richtlijn vastgestelde 
voorwaarden zijn vervuld. Deze richtlijn 
moet ertoe strekken ervoor te zorgen dat 
elke vrijgestelde publieke-publieke 
samenwerking geen 
concurrentieverstoring veroorzaakt ten 
aanzien van private ondernemers. De 
deelneming van een aanbestedende dienst 
als inschrijver bij een procedure voor de 
gunning van een overheidsopdracht mag 
evenmin concurrentieverstoring 
veroorzaken.

Or. en

Amendement 317
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er is veel rechtsonzekerheid over de 
vraag in hoeverre de regels inzake 
gunning van concessies op de 
samenwerking tussen autoriteiten van 
toepassing moeten zijn. De desbetreffende 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie wordt door lidstaten en 
zelfs door aanbestedende diensten of 
bepaalde aanbestedende entiteiten op 
uiteenlopende wijze geïnterpreteerd. Het 
is bijgevolg noodzakelijk te verduidelijken 
in welke gevallen tussen dergelijke

(17) Deze richtlijn is gebaseerd op de 
desbetreffende rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie. Hierin 
wordt, overeenkomstig deze rechtspraak, 
verduidelijkt onder welke omstandigheden 
de gunning van tussen openbare diensten 
gesloten concessies niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt. 
Hierbij moeten de beginselen die in de 
desbetreffende jurisprudentie van het Hof 
van Justitie worden beschreven 
richtinggevend zijn. Het enkele feit dat 
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diensten gesloten concessies niet aan de 
toepassing van de regels inzake gunning 
van concessies onderworpen zijn. Hierbij 
moeten de beginselen die in de 
desbetreffende jurisprudentie van het Hof 
van Justitie worden beschreven 
richtinggevend zijn. Het enkele feit dat 
beide partijen bij een overeenkomst zelf 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder 1), zijn, sluit als zodanig de 
toepassing van de regels voor de gunning 
van concessies niet uit. De toepassing van 
de regels inzake gunning van concessies 
mag echter niet interfereren met de vrijheid
van autoriteiten om te beslissen hoe de 
wijze te organiseren waarop zij hun 
openbaredienstopdrachten uitvoeren. Aan
gecontroleerde entiteiten gegunde 
concessies of samenwerking voor de 
gezamenlijke uitvoering van 
openbaredienstopdrachten van de 
deelnemende aanbestedende diensten of 
entiteiten moeten bijgevolg van de 
toepassing van de regels vrijgesteld zijn 
indien de in deze richtlijn vastgestelde 
voorwaarden zijn vervuld. Deze richtlijn 
moet ertoe strekken ervoor te zorgen dat 
elke vrijgestelde publieke-publieke 
samenwerking geen 
concurrentieverstoring veroorzaakt ten 
aanzien van private ondernemers. De 
deelneming van een aanbestedende dienst 
als inschrijver bij een procedure voor de 
gunning van een overheidsopdracht mag 
evenmin concurrentieverstoring 
veroorzaken.

beide partijen bij een overeenkomst zelf 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder 1), zijn, sluit als zodanig de 
toepassing van de regels voor de gunning 
van concessies niet uit. De toepassing van 
de regels inzake gunning van concessies 
mag echter niet interfereren met het recht
van autoriteiten om te beslissen hoe de 
wijze te organiseren waarop zij hun 
openbaredienstopdrachten uitvoeren. De 
gunning van concessies aan 
gecontroleerde entiteiten of samenwerking 
voor de gezamenlijke uitvoering van 
openbaredienstopdrachten van de 
deelnemende aanbestedende diensten of 
entiteiten moet bijgevolg van de toepassing 
van deze richtlijn vrijgesteld zijn indien de 
voorwaarden zijn vervuld.

Or. en

Amendement 318
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er is veel rechtsonzekerheid over de 
vraag in hoeverre de regels inzake gunning 
van concessies op de samenwerking tussen 
autoriteiten van toepassing moeten zijn.
De desbetreffende rechtspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie wordt 
door lidstaten en zelfs door aanbestedende 
diensten of bepaalde aanbestedende 
entiteiten op uiteenlopende wijze 
geïnterpreteerd. Het is bijgevolg 
noodzakelijk te verduidelijken in welke 
gevallen tussen dergelijke diensten 
gesloten concessies niet aan de toepassing 
van de regels inzake gunning van 
concessies onderworpen zijn. Bij deze 
verduidelijking moeten de beginselen die 
zijn neergelegd in de toepasselijke 
jurisprudentie van het Hof van Justitie, als 
leidraad fungeren. Het enkele feit dat beide 
partijen bij een overeenkomst zelf 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder 1), zijn, sluit als zodanig de 
toepassing van de regels voor de gunning 
van concessies niet uit. De toepassing van 
de regels inzake gunning van concessies 
mag echter niet interfereren met de vrijheid
van autoriteiten om te beslissen hoe de
wijze te organiseren waarop zij hun 
openbaredienstopdrachten uitvoeren. Aan 
gecontroleerde entiteiten gegunde 
concessies of samenwerking voor de 
gezamenlijke uitvoering van 
openbaredienstopdrachten van de 
deelnemende aanbestedende diensten of 
entiteiten moeten bijgevolg van de 
toepassing van de regels vrijgesteld zijn 
indien de in deze richtlijn vastgestelde 
voorwaarden zijn vervuld. Deze richtlijn 
moet ertoe strekken ervoor te zorgen dat 
elke vrijgestelde publieke-publieke 
samenwerking geen concurrentieverstoring 
veroorzaakt ten aanzien van private 
ondernemers. De deelname van een 
aanbestedende dienst als inschrijver in een 

(17) Er is veel rechtsonzekerheid over de 
vraag in hoeverre de regels inzake gunning 
van concessies op de samenwerking tussen 
aanbestedende diensten van toepassing 
moeten zijn, of het hierbij nu om
overheidsinstanties of om 
publiekrechtelijke instellingen gaat –
waarvan een aantal met particuliere 
deelnames zonder winstoogmerk – die 
overeenkomstig artikel 6, letter c) met 
andere dan industriële en commerciële 
activiteiten voorzien in de leniging van 
behoeften van algemeen belang. De 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie ten aanzien van de 
samenwerking tussen overheidsinstanties 
wordt door lidstaten en zelfs door 
aanbestedende diensten op uiteenlopende 
wijze geïnterpreteerd, waaronder ten 
aanzien van de voorwaarde van de 
uitgebreide en evenredige toepassing 
daarvan op de samenwerking tussen 
publiekrechtelijke instellingen. In 
tegenstelling tot overheidsinstanties 
kunnen in deze laatste particuliere 
deelnames zonder winstoogmerk worden 
opgenomen, overeenkomstig de wetgeving 
in de lidstaten en onder verwijzing naar 
het fenomeen "sociale onderneming" in 
de zin van de Commissiemededeling van 
25 oktober 2011 met de titel "Initiatief 
voor een sociaal ondernemerschap van de 
Commissie". Het is bijgevolg noodzakelijk 
te verduidelijken in welke gevallen tussen 
aanbestedende diensten, autoriteiten en 
publiekrechtelijke instellingen gesloten 
concessies niet aan de toepassing van de 
regels inzake gunning van concessies 
onderworpen zijn. Bij deze verduidelijking 
moeten de beginselen die zijn neergelegd 
in de toepasselijke jurisprudentie van het 
Hof van Justitie inzake de samenwerking 
tussen autoriteiten als leidraad fungeren 
en moeten deze tevens volop en evenredig 
in acht worden genomen bij de 
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procedure voor de gunning van een 
overheidsopdracht mag evenmin leiden tot 
verstoring van de mededinging.

samenwerking tussen publiekrechtelijke 
instellingen die overeenkomstig artikel 4, 
lid 1, onder 1) geen winstoogmerk hebben.
Het blote feit dat beide partijen in een 
overeenkomst zelf aanbestedende diensten 
zijn, sluit op zich de toepassing van de 
aanbestedingsregels voor concessies niet 
uit. De toepassing van de regels inzake 
gunning van concessies mag niet 
interfereren met het recht van autoriteiten 
om vrij te beslissen op welke wijze zij hun 
openbaredienstopdrachten 
uitvoeringstechnisch vormgeven. Aan 
gecontroleerde entiteiten gegunde 
concessies of samenwerking voor de 
gezamenlijke uitvoering van 
openbaredienstopdrachten van de 
deelnemende aanbestedende diensten 
moeten bijgevolg van de toepassing van de 
regels vrijgesteld zijn indien de in deze 
richtlijn vastgestelde voorwaarden zijn 
vervuld. De regelgeving inzake de 
gunning van concessies is - mits voldaan 
aan de in onderhavige richtlijn 
uiteengezette voorwaarden - niet van 
toepassing op concessies die aan 
gecontroleerde entiteiten gegund worden 
en evenmin op samenwerkingsvormen 
waarbij er een bundeling plaatsvindt van 
de middelen die benodigd zijn voor de 
uitvoering van de uit de structuur en de 
wetgeving van de lidstaten voortvloeiende 
taken van algemeen belang en voor de uit 
die structuur en wetgeving voortvloeiende 
gezamenlijke uitvoering van de taken van 
algemeen belang van de deelnemende 
aanbestedende diensten. Deze 
voorwaarden dienen met name rekening 
te houden met de definitie van 
publiekrechtelijke instelling en het begrip 
sociale onderneming - ondernemingen 
waarin er overeenkomstig de nationale 
wetgeving van de lidstaten particuliere 
deelnemingen genomen kunnen worden 
zonder winstoogmerk en die een sociaal 
nut dienen. Ook 
bevoegdheidsoverdrachten betreffende 
openbaredienstopdrachten waardoor 
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verantwoordelijkheden in hun geheel 
verschuiven tussen lokale autoriteiten of 
tussen lokale autoriteiten en combinaties 
van uitsluitend lokale autoriteiten, in het 
kader van de interne organisatie van de 
lidstaten, moeten van de toepassing van de 
regels van deze richtlijn vrijgesteld zijn. 
Met deze richtlijn moet worden beoogd 
ervoor te zorgen dat elke vrijgestelde 
publieke-publieke samenwerking geen 
concurrentieverstoring veroorzaakt ten 
aanzien van private ondernemers.. De 
deelname van een aanbestedende dienst als 
inschrijver in een procedure voor de 
gunning van een overheidsopdracht mag 
evenmin leiden tot verstoring van de 
mededinging. Hiertoe dienen de 
voorwaarden voor de uitsluiting van 
contracten die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, nauwkeurig te worden uitgewerkt. 
Indien tijdens de looptijd van een contract 
dat of een samenwerking die is uitgesloten 
van de aanbestedingsregels, niet meer 
wordt voldaan aan één van de 
cumulatieve voorwaarden voor een 
vrijstelling van het toepassingsgebied van 
de richtlijn, dient dat lopende contract of 
die lopende samenwerking opengesteld te 
worden voor concurrentie via de gewone 
aanbestedingsprocedures.

Or. fr

Amendement 319
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De duur van de concessie moet 
worden beperkt om een afscherming van 
de markt en langdurige verstoring van de 
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concurrentie te voorkomen.

Or. de

Amendement 320
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om te zorgen voor toereikende 
publiciteit voor concessies voor werken en 
diensten boven een bepaalde waarde die 
door aanbestedende entiteiten en door 
aanbestedende diensten worden gegund, 
moet de gunning van dergelijke opdrachten 
worden voorafgegaan door de verplichte 
publicatie van een aankondiging van een
concessie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. De drempels dienen het 
duidelijk grensoverschrijdende belang van 
concessies voor in andere lidstaten 
gevestigde ondernemers weer te geven. 
Om de waarde van een concessie voor 
diensten te berekenen, moet rekening 
worden gehouden met de geraamde 
waarde van alle door de concessiehouder 
te verrichten diensten vanuit het 
standpunt van de potentiële inschrijver.

(18) Om te zorgen voor toereikende 
publiciteit voor concessies voor werken en 
diensten boven een bepaalde drempel moet 
de gunning van dergelijke opdrachten 
worden voorafgegaan door de verplichte 
publicatie van een aankondiging van een 
concessie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 321
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor (19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
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de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan. 
Deze uitzondering moet zich beperken tot 
gevallen waarin van meet af aan duidelijk 
is dat publicatie niet de aanleiding zal 
vormen voor meer concurrentie, met name 
omdat er objectief gezien slecht één 
ondernemer is die de concessie kan 
uitvoeren. Alleen situaties van objectieve 
exclusiviteit kunnen de gunning van een 
concessie zonder publicatie aan een 
ondernemer rechtvaardigen, wanneer de 
situatie van exclusiviteit niet door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit zelf met het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure is gecreëerd en 
wanneer geen toereikende alternatieven 
beschikbaar zijn, hetgeen grondig moet 
worden onderzocht.

de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen op duidelijke afgebakende gebieden 
te worden toegestaan en zich te beperken 
tot gevallen waarin van meet af aan 
duidelijk is dat publicatie niet de 
aanleiding zal vormen voor meer 
concurrentie, met name omdat er objectief 
gezien slechts één ondernemer is die de 
concessie kan uitvoeren of waarin het 
voorwerp van de concessie specifieke 
diensten met minimale 
grensoverschrijdende gevolgen betreft.

Or. en

Amendement 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan. 
Deze uitzondering moet zich beperken tot 
gevallen waarin van meet af aan duidelijk 
is dat publicatie niet de aanleiding zal 
vormen voor meer concurrentie, met name 
omdat er objectief gezien slecht één 
ondernemer is die de concessie kan 
uitvoeren. Alleen situaties van objectieve 
exclusiviteit kunnen de gunning van een 
concessie zonder publicatie aan een 

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan. 
Deze uitzondering moet zich beperken tot 
gevallen waarin van meet af aan duidelijk 
is dat publicatie niet de aanleiding zal 
vormen voor meer concurrentie, met name 
omdat er objectief gezien slecht één 
ondernemer is die de concessie kan 
uitvoeren. Alleen situaties van objectieve 
exclusiviteit kunnen de gunning van een 
concessie zonder publicatie aan een 
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ondernemer rechtvaardigen, wanneer de 
situatie van exclusiviteit niet door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit zelf met het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure is gecreëerd en 
wanneer geen toereikende alternatieven 
beschikbaar zijn, hetgeen grondig moet 
worden onderzocht.

ondernemer rechtvaardigen, wanneer de 
situatie van exclusiviteit niet door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit zelf met het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure is gecreëerd.

Or. en

Motivering

Het laatste zinsdeel zou moeten worden geschrapt omdat de formulering nogal vaag is en niet 
voorkomt in het overeenkomstige beding in de hoofdrichtlijn. 

Amendement 323
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan.
Deze uitzondering moet zich beperken tot 
gevallen waarin van meet af aan duidelijk 
is dat publicatie niet de aanleiding zal 
vormen voor meer concurrentie, met name 
omdat er objectief gezien slecht één 
ondernemer is die de concessie kan 
uitvoeren. Alleen situaties van objectieve 
exclusiviteit kunnen de gunning van een 
concessie zonder publicatie aan een 
ondernemer rechtvaardigen, wanneer de
situatie van exclusiviteit niet door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit zelf met het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure is gecreëerd en 
wanneer geen toereikende alternatieven 
beschikbaar zijn, hetgeen grondig moet 

(19) Gunning van concessies zonder 
voorafgaande publicatie dient te worden 
toegestaan in gevallen waarin het van meet 
af aan duidelijk is dat publicatie niet de 
aanleiding zal vormen voor meer 
concurrentie, met name omdat er objectief 
gezien slechts één ondernemer is die de 
concessie kan uitvoeren, of waarin de 
concessie sociale diensten en andere 
speciale diensten van sociaal-economisch 
belang betreft, of waarin de belangen van 
de burgers, het milieu en het klimaat 
geacht worden te primeren, of waarin de 
concessie diensten met minimale 
grensoverschrijdende gevolgen betreft. 
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worden onderzocht.

Or. en

Amendement 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan. 
Deze uitzondering moet zich beperken tot 
gevallen waarin van meet af aan duidelijk 
is dat publicatie niet de aanleiding zal 
vormen voor meer concurrentie, met name 
omdat er objectief gezien slechts één 
ondernemer is die de concessie kan 
uitvoeren. Alleen situaties van objectieve 
exclusiviteit kunnen de gunning van een 
concessie zonder publicatie aan een 
ondernemer rechtvaardigen, wanneer de 
situatie van exclusiviteit niet door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit zelf met het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure is gecreëerd en 
wanneer geen toereikende alternatieven 
beschikbaar zijn, hetgeen grondig moet 
worden onderzocht.

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan. 
Deze uitzondering moet zich beperken tot 
gevallen waarin van meet af aan duidelijk 
is dat publicatie niet de aanleiding zal 
vormen voor meer concurrentie, met name 
omdat er objectief gezien slechts één 
ondernemer is die de concessie kan 
uitvoeren, zoals eigenaren van 
strandondernemingen die zijn opgezet met 
in concessie gegeven goederen. Alleen 
situaties van objectieve exclusiviteit 
kunnen de gunning van een concessie 
zonder publicatie aan een ondernemer 
rechtvaardigen, wanneer de situatie van 
exclusiviteit niet door de aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit zelf met 
het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure is gecreëerd en 
wanneer geen toereikende alternatieven 
beschikbaar zijn, hetgeen grondig moet 
worden onderzocht.

Or. it

Amendement 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan. 
Deze uitzondering moet zich beperken tot 
gevallen waarin van meet af aan duidelijk 
is dat publicatie niet de aanleiding zal 
vormen voor meer concurrentie, met name 
omdat er objectief gezien slechts één 
ondernemer is die de concessie kan 
uitvoeren. Alleen situaties van objectieve 
exclusiviteit kunnen de gunning van een 
concessie zonder publicatie aan een 
ondernemer rechtvaardigen, wanneer de 
situatie van exclusiviteit niet door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit zelf met het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure is gecreëerd en 
wanneer geen toereikende alternatieven 
beschikbaar zijn, hetgeen grondig moet 
worden onderzocht.

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan. 
Deze uitzondering moet zich beperken tot 
gevallen waarin van meet af aan duidelijk 
is dat publicatie niet de aanleiding zal 
vormen voor meer concurrentie, met name 
omdat er objectief gezien slechts één 
ondernemer is die de concessie kan 
uitvoeren, zoals in het geval van eigenaren 
van strandondernemingen die zijn opgezet 
met in concessie gegeven goederen. 
Alleen situaties van objectieve exclusiviteit 
kunnen de gunning van een concessie 
zonder publicatie aan een ondernemer 
rechtvaardigen, wanneer de situatie van 
exclusiviteit niet door de aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit zelf met 
het oog op de toekomstige 
aanbestedingsprocedure is gecreëerd en 
wanneer geen toereikende alternatieven 
beschikbaar zijn, hetgeen grondig moet 
worden onderzocht.

Or. it

Amendement 326
Evelyne Gebhardt

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 

Schrappen
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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 
watervoorzieningsdiensten), die beide 
potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertoonden.

Or. de

Amendement 327
Heide Rühle

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 
watervoorzieningsdiensten), die beide 
potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertoonden.

Schrappen

Or. en

Amendement 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20



AM\916800NL.doc 83/190 PE496.581v03-00

NL

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 
watervoorzieningsdiensten), die beide 
potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertoonden.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het principiële onderscheid tussen A- en B-diensten moet in de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten behouden blijven. Sociale, culturele en gezondheidszorgdiensten zijn 
niet of weinig relevant voor de interne markt. Vanwege de bijzondere hygiëne- en milieueisen
moet ook de watersector afzonderlijk worden behandeld. Derhalve moeten 
watervoorzieningsdiensten in overeenstemming met artikel 17 van Richtlijn 2006/123/EG van 
het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten.

Amendement 329
Peter Simon

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 

Schrappen
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watervoorzieningsdiensten), die beide 
potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertoonden.

Or. de

Amendement 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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 
watervoorzieningsdiensten), die beide 
potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertoonden.

Schrappen

Or. de

Motivering

De geprivilegieerde status van "B"-diensten moet behouden blijven. Sociale en 
gezondheidszorgdiensten zijn weinig relevant voor de interne markt, omdat ze in de regel 
lokaal worden verricht. Aangezien water een levensnoodzakelijkheid is, moet op dit gebied 
behoedzaam worden opgetreden en moeten milieu- en hygiëneaspecten in acht worden 
genomen. In overeenstemming met artikel 17 van Richtlijn 2006/123/EG moeten 
watervoorzieningsdiensten van het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende concessies 
worden uitgesloten.

Amendement 331
Werner Kuhn



AM\916800NL.doc 85/190 PE496.581v03-00

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 
watervoorzieningsdiensten), die beide 
potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertoonden.

Schrappen

Or. de

Amendement 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 
watervoorzieningsdiensten), die beide
potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertoonden.

(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 
die potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertonen.

Or. en
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Motivering

Er is nog geen overeenstemming bereikt over de exacte "doorsnee" van diensten. Dit maakt 
deel uit van de komende onderhandelingen. 

Amendement 333
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De zogenaamde 
persoonsgebonden diensten moeten van 
de volledige toepassing van de richtlijn 
worden uitgesloten, omdat ze een beperkte 
grensoverschrijdende dimensie hebben 
(bijvoorbeeld sociale, onderwijs- en 
gezondheidszorgdiensten (met inbegrip 
van medische hulpdiensten))1. Deze 
diensten worden verricht binnen een 
bijzondere context die als gevolg van 
verschillende culturele tradities sterk 
verschilt per lidstaat. Daarom geldt 
hiervoor een duidelijk beperkt, licht 
regime met slechts twee transparantie-
eisen.

Or. de

Amendement 334
Heide Rühle

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 

(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 
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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, beschikbaarheid en 
uitgebreidheid van de diensten, de 
specifieke behoeften van verschillende 
categorieën gebruikers, de participatie en 
de empowerment van gebruiker en 
innovatie.

deze richtlijn die diensten uit te sluiten 
welke een beperkte grensoverschrijdende 
dimensie hebben, namelijk de zogenaamde 
persoonsgebonden diensten. Deze diensten 
worden verricht binnen een bijzondere 
context die als gevolg van verschillende 
culturele tradities sterk verschilt per 
lidstaat. Bijgevolg moet een lichtere
regeling worden vastgesteld voor concessie 
van deze diensten. Het invoeren van een 
verplichting tot publicatie van een 
aankondiging van gunning van een 
opdracht voor elke opdracht die boven de 
drempel ligt, is een toereikende methode 
om inachtneming van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers te waarborgen terwijl 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten in staat worden gesteld rekening 
te houden met de specificiteit van de 
betrokken diensten.

Or. en
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Amendement 335
Barbara Weiler

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 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 

(21) Voor concessie van deze diensten
geldt een specifieke regeling 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.
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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. de

Amendement 336
Philippe Juvin

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 
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 

(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 aankondiging van 
gunning van een opdracht voor elke 
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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.

concessie met een waarde gelijk aan of 
groter dan de in deze richtlijn vastgestelde 
drempels is een toereikende methode om
de naleving van het transparantiebeginsel 
te garanderen terwijl de concessiegever in 
staat wordt gesteld rekening te houden met 
de specificiteit van de betrokken diensten. 
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
concessiegever rekening kan houden met 
de noodzaak te zorgen voor innovatie en, 
overeenkomstig protocol 26 bij het 
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie, een hoog 
kwaliteitsniveau, een hoge veiligheid en 
wat de betaalbaarheid betreft gelijke 
behandeling en bevordering van de
algemene toegang en de rechten van de
gebruiker.

Or. fr

Motivering

Hiermee wordt deze overweging afgestemd op de in het verslag voorgestelde amendementen 
(afschaffing van de tussenliggende drempelwaarden, waardoor er slechts één drempelwaarde 
overblijft, te weten 5 miljoen euro)

Amendement 337
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In het licht van de resultaten van de (21) In het licht van de resultaten van de 
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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, 
beschikbaarheid en uitgebreidheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
participatie en de empowerment van 

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 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, 
beschikbaarheid en uitgebreidheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
participatie en de empowerment van 
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gebruiker en innovatie. gebruiker en innovatie.

Or. de

Amendement 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 
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 

(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 en andere diensten met 
een beperkte grensoverschrijdende 
dimensie zoals bepaalde rechts-, hotel- en 
cateringdiensten. 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 
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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.

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. en

Motivering

De reikwijdte van lichtere sociale en andere diensten moet worden verbreed. 

Amendement 339
Mikael Gustafsson

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 

(21) Diensten van algemeen belang 
waarmee tegemoet wordt gekomen aan de
basisbehoeften van de burgers worden 
uitgesloten van de toepassing van deze 
richtlijn, zoals diensten op het gebied van 
de gemeentelijke watervoorziening, de 
behandeling en lozing van afvalwater, 
afvalbehandeling en diensten op sociaal, 
gezondheids- en onderwijsgebied. Deze 
diensten worden verricht binnen een 
bijzondere context die als gevolg van 
verschillende culturele tradities sterk 
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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 categorieën gebruikers, de 
participatie en de empowerment van 
gebruiker en innovatie.

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 te 
zorgen voor inachtneming van de 
beginselen van transparantie 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 innovatie, kwaliteit, continuïteit, 
toegankelijkheid, beschikbaarheid en 
uitgebreidheid van de diensten, gelijke 
behandeling, gelijkheid van vrouwen en 
mannen, minimale klimaatimpact, de 
specifieke behoeften van verschillende 
categorieën gebruikers, de participatie en 
de empowerment van gebruiker en 
innovatie.

Or. en

Amendement 340
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Onderhavige richtlijn doet verder 
geen afbreuk aan de vrijheid van de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
om met inachtneming van de Verdragen 
de definitie van diensten van algemeen 
economisch belang zelf in te vullen. 
Onderhavige richtlijn doet eveneens geen 
afbreuk aan de bevoegdheid van de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
om overeenkomstig artikel 14 van het 
Verdrag inzake de werking van de 
Europese Unie alsook overeenkomstig 
protocol nr. 26 van de bijlage bij het 
Verdrag inzake de werking van de 
Europese Unie, diensten van algemeen 
economisch belang te leveren, te doen 
uitvoeren en te financieren. 

Or. fr

Motivering

Hiermee wordt uitdrukkelijk in herinnering gebracht dat de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten volledig vrij zijn om zelf te bepalen wat diensten van algemeen economisch 
belang zijn, alsook dat zij overeenkomstig de Verdragen bevoegd zijn om dergelijke diensten 
te leveren, te doen uitvoeren en te financieren.

Amendement 341
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Wegens het belang van de culturele 
context en het gevoelige karakter van deze 
diensten moeten de lidstaten een grote 
vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. De regels 

(22) Wegens het belang van de culturele 
context en het gevoelige karakter van deze 
diensten krijgen de lidstaten een grote 
vrijheid om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. De regels 
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van deze richtlijn staan er niet aan in de 
weg dat de lidstaten voor de keuze van de 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria toepassen, zoals de 
criteria die zijn vastgesteld in het 
facultatieve Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten van het Comité voor 
sociale bescherming van de Europese Unie. 
Lidstaten en/of aanbestedende diensten 
blijven vrij om deze diensten zelf te 
verrichten of om sociale diensten zo te 
organiseren dat er geen sprake is van 
gunning van overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld door deze diensten alleen te 
financieren of door licenties of 
machtigingen te verlenen aan alle 
ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit vastgestelde 
voorwaarden, zonder beperkingen of 
quota, op voorwaarde dat dit systeem voor 
voldoende publiciteit zorgt en aan de 
beginselen van transparantie en non-
discriminatie voldoet.

van deze richtlijn staan er niet aan in de 
weg dat de lidstaten voor de keuze van de 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria toepassen, zoals de 
criteria die zijn vastgesteld in het 
facultatieve Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten van het Comité voor 
sociale bescherming van de Europese Unie. 
Lidstaten en/of aanbestedende diensten 
blijven vrij om deze diensten zelf te 
verrichten of om sociale diensten zo te 
organiseren dat er geen sprake is van 
gunning van overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld door deze diensten alleen te 
financieren of door licenties of 
machtigingen te verlenen aan alle 
ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit vastgestelde 
voorwaarden, op voorwaarde dat dit 
systeem aan de beginselen van 
transparantie en non-discriminatie voldoet.

Or. en

Amendement 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Wegens het belang van de culturele 
context en het gevoelige karakter van deze 
diensten moeten de lidstaten een grote 
vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. De regels 
van deze richtlijn staan er niet aan in de 
weg dat de lidstaten voor de keuze van de 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria toepassen, zoals de 
criteria die zijn vastgesteld in het

(22) Wegens het belang van de culturele 
context en het gevoelige karakter van deze 
diensten krijgen de lidstaten een grote 
vrijheid om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. De regels 
van deze richtlijn staan er niet aan in de 
weg dat de lidstaten voor de keuze van de 
dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria toepassen, zoals de 
criteria die zijn vastgesteld in het 
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facultatieve Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten van het Comité voor 
sociale bescherming van de Europese Unie. 
Lidstaten en/of aanbestedende diensten 
blijven vrij om deze diensten zelf te 
verrichten of om sociale diensten zo te 
organiseren dat er geen sprake is van 
gunning van overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld door deze diensten alleen te 
financieren of door licenties of 
machtigingen te verlenen aan alle 
ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit vastgestelde 
voorwaarden, zonder beperkingen of quota, 
op voorwaarde dat dit systeem voor 
voldoende publiciteit zorgt en aan de 
beginselen van transparantie en non-
discriminatie voldoet.

facultatieve Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten van het Comité voor 
sociale bescherming van de Europese Unie. 
Lidstaten en/of aanbestedende diensten 
blijven vrij om deze diensten zelf te 
verrichten of om sociale diensten zo te 
organiseren dat er geen sprake is van 
gunning van overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld door deze diensten alleen te 
financieren of door licenties of 
machtigingen te verlenen aan, of 
overeenkomsten te sluiten met, alle 
ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit vastgestelde 
voorwaarden, zonder beperkingen of quota, 
op voorwaarde dat dit systeem voor 
voldoende publiciteit zorgt en aan de 
beginselen van transparantie en non-
discriminatie voldoet.

Or. de

Motivering

Verduidelijking dat sociale diensten niet alleen door de verlening van machtigingen of 
vergunningen, maar ook door het sluiten van overeenkomsten zo kunnen worden 
georganiseerd dat ze toegankelijk zijn voor alle ondernemers die voldoen aan vooraf 
vastgestelde criteria.

Amendement 343
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Wegens het belang van de culturele 
context en het gevoelige karakter van deze 
diensten moeten de lidstaten een grote
vrijheid krijgen om de keuze van de 
dienstverrichters te organiseren zoals zij 
dat het meest passend achten. De regels 
van deze richtlijn staan er niet aan in de 
weg dat de lidstaten voor de keuze van de 

(22) Wegens het belang van de culturele 
context en het gevoelige karakter van deze 
diensten beschikken de lidstaten over een 
grote discretionaire bevoegdheid om de 
keuze van de dienstverrichters te 
organiseren. De regels van deze richtlijn 
staan er niet aan in de weg dat de lidstaten 
voor de keuze van de dienstverrichters 
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dienstverrichters specifieke 
kwaliteitscriteria toepassen, zoals de 
criteria die zijn vastgesteld in het 
facultatieve Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten van het Comité voor 
sociale bescherming van de Europese Unie. 
De lidstaten en/of aanbestedende diensten 
blijven vrij om deze diensten zelf te 
verrichten of om sociale diensten zo te 
organiseren dat er geen sprake is van 
gunning van overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld door deze diensten alleen te 
financieren of door licenties of 
machtigingen te verlenen aan alle 
ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit vastgestelde 
voorwaarden, zonder beperkingen of quota, 
op voorwaarde dat dit systeem voor 
voldoende publiciteit zorgt en aan de 
beginselen van transparantie en non-
discriminatie voldoet.

specifieke kwaliteitscriteria toepassen, 
zoals de criteria die zijn vastgesteld in het 
facultatieve Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten van het Comité voor 
sociale bescherming van de Europese Unie. 
De lidstaten en/of aanbestedende diensten 
blijven vrij om deze diensten zelf te 
verrichten of om sociale diensten zoals de 
diensten van algemeen economisch 
belang zo te organiseren dat er geen sprake 
is van gunning van overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld door deze diensten alleen te 
financieren of door licenties of 
machtigingen te verlenen aan alle 
ondernemers die beantwoorden aan de 
vooraf door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit vastgestelde 
voorwaarden, zonder beperkingen of quota, 
op voorwaarde dat dit systeem voor 
voldoende publiciteit zorgt en aan de 
beginselen van transparantie en non-
discriminatie voldoet.

Or. fr

Amendement 344
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Diensten van algemeen 
economisch belang (DAEB) zoals bepaald 
in artikel 14 en artikel 106 VWEU zijn 
vaak winstmakende diensten, maar ze zijn 
eerst en vooral van universeel belang en 
derhalve hebben de lidstaten hieraan 
speciale openbaredienstverplichtingen 
opgelegd. DAEB worden door de 
autoriteiten als essentieel beschouwd, 
ofschoon de markt misschien 
onvoldoende stimulansen biedt om voor 
verrichting hiervan te zorgen. Het 
nakomen van een 
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openbaredienstverplichting kan speciale 
of exclusieve rechten en speciale 
financieringsregelingen met zich 
meebrengen. DAEB worden niet en 
kunnen niet op tevredenstellende wijze 
door de markt worden geleverd, onder met 
het openbaar belang strokende 
voorwaarden, als prijs, objectieve 
kwaliteitskenmerken, continuïteit en 
toegang tot de dienst, zoals bepaald door 
de lidstaat. Deze richtlijn doet geen 
afbreuk aan de bevoegdheden van de 
lidstaten met betrekking tot de bepaling 
van DAEB.

Or. en

Amendement 345
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De gunningsprocedure voor 
concessieopdrachten dient uit 
verschillende fases te bestaan, waaronder 
de publicatie van een 
concessieaankondiging, in het kader 
waarvan een concessiegever die een 
concessie te gunnen heeft zijn voornemen 
hiertoe kenbaar kan maken, 
belangstellende ondernemers in reactie 
hierop hun inschrijving kunnen indienen, 
de deelnemingsvoorwaarden van de 
kandidaten kunnen worden 
gecontroleerd, gegadigden hun 
inschrijving kunnen indienen, 
concessiegevers hun recht kunnen 
uitoefenen om op basis van objectieve 
begrotingscriteria onderhandelingen te 
voeren met de inschrijvers, de 
concessiegever tot een gunningsbesluit 
kan komen en een gunningsaankondiging 
kan worden uitgebracht. Er moet in 
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tussenstappen kunnen worden voorzien, 
waaronder de selectie van bepaalde 
gegadigden die een inschrijving mogen 
indienen, en de toezending van een 
uitnodiging tot inschrijving aan de aldus 
geselecteerde gegadigden. De 
concessiegever moet ook een beroep 
kunnen doen op ondernemers die niet op 
de concessieaankondiging hebben 
gereageerd. Tevens moet onder 
inachtneming van de beginselen van 
transparantie en non-discriminatie de 
volgorde van een aantal fases kunnen 
worden omgekeerd, bijvoorbeeld door 
ingediende inschrijvingen te analyseren 
vóór de controle van de gunningscriteria. 
Mits de bepalingen van deze richtlijn in 
acht worden genomen, moet aan de 
concessiegever een grote vrijheid worden 
gelaten bij het bepalen van de procedure 
die tot de keuze van de concessiehouder 
leidt; daarbij zijn de enige twee verplichte 
fasen de publicatie van een 
concessieaankondiging bij het begin van 
de procedure, tenzij dat volgens deze 
richtlijn niet vereist is, en de publicatie 
van een gunningsaankondiging op het 
einde van de procedure. Deze vrijheid 
moet gepaard gaan met verplichte 
transparantie en gelijke behandeling van 
gegadigden en inschrijvers.

Or. fr

Motivering

Een verduidelijking van amendement 18 van de rapporteur ten aanzien van het wettelijk kader 
voor eventuele wijzigingen van de volgorde van de verschillende fasen. De concessiegever 
kan zo in grote vrijheid de procedure zelf vormgeven. Anderzijds mag die vrijheid niet worden 
overdreven ten koste van de transparantie van de hele procedure en ten koste van het beginsel 
van non-discriminatie tussen gegadigden/inschrijvers.

Amendement 346
Françoise Castex
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om het voor alle belangstellende 
ondernemers mogelijk te maken
aanvragen en inschrijvingen in te dienen,
moeten aanbestedende diensten worden
verplicht een minimumperiode voor de 
ontvangst van deze inschrijvingen in acht 
te nemen.

(23) Om het voor alle belangstellende 
ondernemers mogelijk te maken een 
aanvraag in te dienen, moet de 
concessiegever verplicht worden een 
minimumperiode voor de ontvangst van
aanvragen in acht te worden.

Or. fr

Amendement 347
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De keuze en toepassing van 
evenredige, niet-discriminerende en 
eerlijke selectiecriteria op ondernemers is 
van essentieel belang voor hun 
daadwerkelijke toegang tot de 
economische kansen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten. De 
mogelijkheid voor een gegadigde om op 
de capaciteit van andere diensten te 
steunen, kan met name een beslissende 
factor vormen die de deelneming van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
mogelijk maakt. Het is derhalve passend 
erin te voorzien dat de selectiecriteria 
uitsluitend betrekking moeten hebben op 
de technische, financiële en economische 
capaciteit van ondernemers, in de 
concessieaankondiging moeten worden 
bekendgemaakt en niet kunnen uitsluiten 
dat een ondernemer op de capaciteit van 
andere entiteiten steunt, ongeacht de 
juridische aard van de banden van de 
ondernemer met deze entiteiten, indien 

Schrappen
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deze laatste ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kan aantonen dat hij de nodige 
middelen te zijner beschikking zal hebben.

Or. en

Amendement 348
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De keuze en toepassing van 
evenredige, niet-discriminerende en 
eerlijke selectiecriteria op ondernemers is 
van essentieel belang voor hun 
daadwerkelijke toegang tot de 
economische kansen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten. De 
mogelijkheid voor een gegadigde om op de 
capaciteit van andere diensten te steunen, 
kan met name een beslissende factor 
vormen die de deelneming van kleine en 
middelgrote ondernemingen mogelijk 
maakt. Het is derhalve passend erin te 
voorzien dat de selectiecriteria uitsluitend
betrekking moeten hebben op de 
technische, financiële en economische 
capaciteit van ondernemers, in de 
concessieaankondiging moeten worden 
bekendgemaakt en niet kunnen uitsluiten 
dat een ondernemer op de capaciteit van 
andere entiteiten steunt, ongeacht de 
juridische aard van de banden van de 
ondernemer met deze entiteiten, indien 
deze laatste ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kan aantonen dat hij de nodige 
middelen te zijner beschikking zal hebben.

(24) De keuze en toepassing van 
evenredige, niet-discriminerende en 
eerlijke selectiecriteria op ondernemers is 
van essentieel belang voor hun 
daadwerkelijke toegang tot de 
economische kansen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten. De 
mogelijkheid voor een gegadigde om op de 
capaciteit van andere diensten te steunen, 
kan met name een beslissende factor 
vormen die de deelneming van kleine en 
middelgrote ondernemingen mogelijk 
maakt. Het is derhalve passend erin te 
voorzien dat de selectiecriteria zowel
betrekking moeten hebben op de 
technische, financiële en economische 
capaciteit van ondernemers als ten aanzien 
van de diensten van algemeen economisch 
belang op de naleving van de milieu-,
sociale en cohesiebepalingen, een hoog 
kwaliteitsniveau, een hoge veiligheid en 
wat de betaalbaarheid betreft gelijke 
behandeling en bevordering van de 
algemene toegang en de rechten van de 
gebruiker; verder dienen deze te worden 
bekendgemaakt in de 
concessieaankondiging en mogen ze niet 
kunnen uitsluiten dat een ondernemer op 
de capaciteit van andere entiteiten steunt, 
ongeacht de juridische aard van de banden
van de ondernemer met deze entiteiten, 
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indien deze laatste ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kan aantonen dat hij de nodige 
middelen te zijner beschikking zal hebben.

Or. fr

Amendement 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De keuze en toepassing van 
evenredige, niet-discriminerende en 
eerlijke selectiecriteria op ondernemers is 
van essentieel belang voor hun 
daadwerkelijke toegang tot de 
economische kansen met betrekking tot 
concessieovereenkomsten. De 
mogelijkheid voor een gegadigde om op de 
capaciteit van andere diensten te steunen, 
kan met name een beslissende factor 
vormen die de deelneming van kleine en 
middelgrote ondernemingen mogelijk 
maakt. Het is derhalve passend erin te 
voorzien dat de selectiecriteria uitsluitend 
betrekking moeten hebben op de 
technische, financiële en economische 
capaciteit van ondernemers, in de 
concessieaankondiging moeten worden 
bekendgemaakt en niet kunnen uitsluiten 
dat een ondernemer op de capaciteit van 
andere entiteiten steunt, ongeacht de
juridische aard van de banden van de 
ondernemer met deze entiteiten, indien 
deze laatste ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kan aantonen dat hij de nodige 
middelen te zijner beschikking zal hebben.

(24) De keuze en toepassing van 
evenredige, niet-discriminerende en 
eerlijke selectiecriteria is belangrijk. De 
mogelijkheid voor een gegadigde om op de 
capaciteit van andere diensten te steunen, 
kan met name een beslissende factor 
vormen die de deelneming van kleine en 
middelgrote ondernemingen mogelijk 
maakt. Het is derhalve passend erin te 
voorzien dat de selectiecriteria duidelijk 
moeten worden vastgesteld, in de 
concessieaankondiging moeten worden 
bekendgemaakt en niet kunnen uitsluiten 
dat een gegadigde op de capaciteit van 
andere entiteiten steunt, ongeacht de 
juridische aard van de banden van de 
ondernemer met deze entiteiten, indien 
deze laatste ten genoegen van de 
concessiegever kan aantonen dat hij de 
nodige middelen te zijner beschikking zal 
hebben.

Or. en
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Amendement 350
Heide Rühle

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 inschrijvers 
openbaar worden gemaakt, gekoppeld 
worden aan het voorwerp van de opdracht 
en de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid laten. Zij moeten gepaard 
gaan met minimumeisen die het mogelijk 
maken de door de inschrijvers verstrekte 
informatie effectief te controleren.

Or. en

Amendement 351
Pablo Arias Echeverría

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, 

(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, 
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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.

direct 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.

Or. es

Amendement 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om gelijke toegang van vrouwen 
en mannen tot de arbeidsmarkt te 
waarborgen moet de concessiegever ook 
de mogelijkheid hebben om kenmerken 
met betrekking tot de bevordering van 
gendergelijkheid op te nemen

Or. en

Amendement 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) Om sociale overwegingen beter in 
de gunning van concessies te integreren, 
moet de concessiegever ook de 
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mogelijkheid hebben om kenmerken met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden 
onder de gunningscriteria op te nemen. 
Die kenmerken beogen de bescherming 
van de gezondheid van het bij het 
productieproces betrokken personeel of de 
bevordering van de sociale integratie van 
kansarme personen of leden van 
kwetsbare groepen onder de voor de 
uitvoering van de opdracht 
verantwoordelijke personen, inclusief 
toegankelijkheid voor kansarme groepen, 
zoals jonge langetermijnwerklozen, 
personen met een migratieachtergrond en 
personen met een handicap. In dit geval 
moeten de gunningscriteria 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[1] en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten. De 
concessiegever moet worden toegestaan 
als gunningscriteria 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 levering en als gevolg 
daarvan op de economische waarde van 
de inschrijving.
[1] PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.

Or. en

Amendement 354
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26
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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.

Schrappen

Or. en

Amendement 355
Heide Rühle

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 

Schrappen
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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 356
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De technische specificaties en de
gunningscriteria spelen elk een 
verschillende rol in het 
concessiegunningsproces, maar het doel 
ervan is vergelijkbaar. De aanbestedende 
diensten en de aanbestedende entiteiten 
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stellen met behulp van de technische 
specificaties vast aan welke 
deelnamevoorwaarden gegadigden 
moeten voldoen. Om als kandidaat voor 
de gunning van een concessie in 
aanmerking te komen, dient deze te 
voldoen aan alle technische specificaties. 
Bijgevolg kunnen uitsluitend de 
werkzaamheden, diensten en leveringen 
die aan deze specificaties voldoen in 
aanmerking genomen worden. Voorts 
kunnen de aanbestedende diensten en 
entiteiten aan de hand van de 
gunningscriteria een vergelijking maken 
tussen de voordelen van verschillende 
combinaties van criteria. Elk aanbod 
dient beoordeeld te worden ten aanzien 
van elk criterium, maar een inschrijver 
hoeft niet aan alle gunningscriteria te 
kunnen voldoen om in aanmerking 
genomen te worden voor de gunning van 
een concessie. Tot slot dienen de 
voorwaarden ten aanzien van de wijze van 
uitvoering van de concessie te worden 
opgenomen in de overeenkomst, teneinde 
aan te geven hoe de concessie moet 
worden uitgevoerd.

Or. fr

Amendement 357
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) [...] Schrappen

Or. en
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Amendement 358
Evelyne Gebhardt

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 
gunningscriteria 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 
concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningscriteria 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 

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningscriteria te verwijzen naar
kenmerken van de levenscyclus, zoals een 
specifiek productieproces, met inbegrip 
van bijvoorbeeld sociale en 
milieuaspecten, een specifieke wijze van 
dienstverrichting, functionele of
prestatievereisten gericht op het 
minimaliseren of maximaliseren van de 
milieu- of sociale impact 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 
gunningscriteria 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 kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op de bescherming van 
de gezondheid van het personeel dat 
betrokken is bij het productieproces, de 
gelijkheid van vrouwen en mannen (bijv. 
gelijk loon, balans tussen werk en 
privéleven), toegang tot beroepsopleiding 
op de werkvloer, participatie en 
raadpleging van gebruikers, 
betaalbaarheid, mensenrechten, ethische 
handel of de bevordering van sociale 
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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, 
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.

integratie van kansarme personen of leden 
van kwetsbare groepen onder de personen 
die zijn aangewezen om de opdracht uit te 
voeren (zoals langdurig werklozen, Roma, 
migranten of jongere en oudere 
werkkrachten), 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
gunningscriterium 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 en duurzaamheid van de 
uitvoering van de concessie en als gevolg 
daarvan op de economische waarde van de 
inschrijving. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten mogen ook 
sociale overwegingen opnemen in de 
technische specificaties of 
gunningscriteria die betrekking hebben 
op externe sociale kosten rechtstreeks 
verbonden aan de levenscyclus, zoals de 
impact van productie op het milieu en 
omliggende gemeenten. Aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten 
moeten in de technische specificaties 
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verplichtingen opnemen inzake sociale 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden, 
welzijn en veiligheid op de werkvloer, 
sociale zekerheid en 
werkomstandigheden, zoals bepaald in 
EU- en nationale wetgeving, 
verordeningen of bestuursrechtelijke 
bepalingen, arbitrage-uitspraken, 
collectieve overeenkomsten en contracten 
en voorzieningen in de internationale 
arbeidswet die van toepassing zijn op de 
locatie waar het werk, de dienst of de 
levering uitgevoerd wordt; deze 
verplichtingen zijn ook van toepassing in 
grensoverschrijdende situaties, waar 
werkers uit een bepaalde lidstaat diensten 
leveren in andere lidstaten;

Or. de

Amendement 359
Françoise Castex

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 
gunningscriteria 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 
concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningscriteria kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden op te nemen. 
Wanneer echter de aanbestedende diensten 
of aanbestedende entiteiten gebruik maken 
van de economisch voordeligste 

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningscriteria 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 
concessies te integreren, mag het 
gunnende autoriteiten ook worden 
toegestaan in de gunningscriteria 
kenmerken met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden op te nemen. Wanneer 
echter de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten gebruik maken 
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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 
gunningscriteria 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 diensten10 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, 
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.

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, de werkgelegenheid, de 
arbeidsvoorwaarden en de CAO's 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 
gunningscriteria 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 en die in overeenstemming 
zijn met de normen van de IAO. Het moet 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten, ook wanneer zij gebruik maken 
van het criterium van de economisch 
voordeligste inschrijving, zijn toegestaan 
als gunningscriterium 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 
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economische waarde van de inschrijving.

Or. fr

Amendement 360
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen in 
aanzienlijke mate de publicatie van 
opdrachten vereenvoudigen en de 
efficiëntie en transparantie van de 
concessiegunningsprocessen verbeteren. 
Dit moet bij procedures voor de gunning 
van concessies de standaardmethode van 
communicatie en informatie-uitwisseling 
worden. Door het gebruik van 
elektronische middelen wordt ook tijd 
bespaard. Bijgevolg dienen bij gebruik 
van elektronische middelen de 
minimumtermijnen te worden verkort, op 
voorwaarde echter dat deze met de op 
uniaal niveau beoogde wijze van 
overbrenging verenigbaar zijn. Bovendien 
kunnen elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen inclusief 
toereikende functionaliteiten 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten in staat stellen tijdens 
aanbestedingsprocedures optredende 
vergissingen te voorkomen, op te sporen 
en te corrigeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 361
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten van 
verschillende lidstaten kunnen 
belangstelling hebben om samen te 
werken en gezamenlijk 
overheidsconcessies te gunnen om 
maximaal te profiteren van het potentieel 
van de interne markt wat schaalvoordelen 
en het delen van risico's en voordelen 
betreft, met name voor innovatieve 
projecten die een groter risico 
meebrengen dan redelijkerwijs door één 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kan worden gedragen. Bijgevolg 
dienen nieuwe regels inzake 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
gunning van concessies tot aanwijzing 
van het toepasselijke recht te worden 
opgesteld om het opzetten van 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
gunning van overheidsconcessies te 
vergemakkelijken. Bovendien mogen 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten uit verschillende lidstaten 
gezamenlijke rechtsorganen oprichten die
krachtens nationaal of uniaal recht 
worden ingesteld. Voor die vorm van 
gezamenlijke concessiegunning moeten 
specifieke regels worden ingesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

concessie moeten zowel de nationale als de 
uniale wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen en collectieve overeenkomsten 
die van kracht zijn op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het 
werk van toepassing zijn. Voor 
grensoverschrijdende situaties, waarbij 
werknemers van de ene lidstaat ter 
uitvoering van een concessie in een andere 
lidstaat diensten verrichten, zijn de wetten, 
regelgevingen en collectieve 
overeenkomsten van het land van 
ontvangst van toepassing. 

Or. en

Amendement 363
Philippe Juvin

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 

(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. Voorts 
moet de concessiegevers de mogelijkheid 
worden geboden 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 
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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.

tekortkomingen bij de uitvoering van een 
eerdere soortgelijke concessie of eerdere 
soortgelijke concessies met dezelfde 
concessiegever. Ingeval een ondernemer 
of diens moedermaatschappij gevestigd is 
in een derde land die beperkingen stelt 
aan de toekenning van 
concessieopdrachten aan binnen de 
Europese Unie gevestigde ondernemers 
en deze maatregelen leiden tot ernstige en 
aanhoudende discriminatie van binnen de 
Europese Unie gevestigde ondernemers.

Or. fr

Motivering

Hiermee wordt bij de toekenningsprocedure voor concessies het beginsel van wederkerigheid 
toegepast. Een onderneming die in een EU-lidstaat deelneemt aan een gunningsprocedure 
voor een concessie kan van die procedure worden uitgesloten indien ze gevestigd is in een 
derde land dat de toegang voor Europese ondernemingen tot zijn concessiemarkt belemmert.

Amendement 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 publieke belangen verenigbaar met het 

(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, het witwassen van geld en niet-
betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen. Voorts moeten 
aan concessiegevers de mogelijkheid 
verleend worden om gegadigden of 
inschrijvers uit te sluiten wegens 
inbreuken op de sociale, arbeids- of 
milieuwetgeving, ernstige schendingen van 
uniaal of nationaal recht tot bescherming 
van publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag of wanneer de ondernemer blijk 
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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.

heeft gegeven van significante of 
aanhoudende tekortkomingen bij de 
uitvoering van een eerdere soortgelijke 
concessie of eerdere soortgelijke 
concessies met dezelfde concessiegever.

Or. en

Amendement 365
Cristian Silviu Buşoi

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 
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.

(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 
publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag, indien deze schendingen zijn 
vastgesteld door een rechtbank, of 
wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van significante of aanhoudende 
tekortkomingen bij de uitvoering van een 
eerdere soortgelijke concessie of eerdere 
soortgelijke concessies.

Or. en
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Amendement 366
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Rekening houdend met de 
toepasselijke rechtspraak van de Hof van 
Justitie van de Europese Unie moet 
duidelijkheid worden verschaft over de 
vraag onder welke voorwaarden 
wijzigingen van een concessie tijdens de 
uitvoering ervan een nieuwe 
gunningsprocedure vereisen. Een nieuwe 
gunningsprocedure is vereist in geval van 
materiële wijzigingen van de 
oorspronkelijke concessie, waaruit blijkt 
dat de partijen voornemens zijn over 
essentiële voorwaarden van die concessie 
opnieuw te onderhandelen. Dit is met name 
het geval indien de gewijzigde 
voorwaarden invloed zouden hebben gehad 
op de afloop van de procedure, mochten zij 
van de oorspronkelijke procedure deel 
hebben uitgemaakt. Een uitzonderlijke en 
tijdelijke verlenging van de termijn van de 
concessie die strikt gericht is op het zorgen 
voor de continuïteit van de verrichting van 
de dienst in afwachting van de gunning van 
een nieuwe concessie moet normaliter niet 
als een materiële wijziging van de 
oorspronkelijke concessie kwalificeren.

(34) Rekening houdend met de 
toepasselijke rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie moet 
duidelijkheid worden verschaft over de 
vraag onder welke voorwaarden 
wijzigingen van een concessie tijdens de 
uitvoering ervan een nieuwe 
gunningsprocedure vereisen. Concessies 
kunnen, mits voldaan wordt aan de 
bepalingen van deze richtlijn, te allen tijde 
tijdens de looptijd middels een aanhangsel 
worden gewijzigd. Een nieuwe 
gunningsprocedure is daarentegen vereist 
in geval van materiële wijzigingen van de 
oorspronkelijke concessie, waaruit blijkt 
dat de partijen voornemens zijn over 
essentiële voorwaarden van die concessie 
opnieuw te onderhandelen. Dit is met name 
het geval indien de gewijzigde 
voorwaarden invloed zouden hebben gehad 
op de afloop van de procedure, mochten zij 
van de oorspronkelijke procedure deel 
hebben uitgemaakt. Een uitzonderlijke en 
tijdelijke verlenging van de termijn van de 
concessie die strikt gericht is op het zorgen 
voor de continuïteit van de verrichting van 
de dienst in afwachting van de gunning van 
een nieuwe concessie moet normaliter niet 
als een materiële wijziging van de 
oorspronkelijke concessie kwalificeren.

Or. fr

Motivering

Een verduidelijking van amendement 31 van de rapporteur ten aanzien van het rechtskader 
voor mogelijke wijzigingen van lopende concessieopdrachten (naleving van het beginsel van 
transparantie en non-discriminatie).
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Amendement 367
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Rekening houdend met de 
toepasselijke rechtspraak van de Hof van 
Justitie van de Europese Unie moet 
duidelijkheid worden verschaft over de 
vraag onder welke voorwaarden 
wijzigingen van een concessie tijdens de 
uitvoering ervan een nieuwe 
gunningsprocedure vereisen. Een nieuwe 
gunningsprocedure is vereist in geval van 
materiële wijzigingen van de 
oorspronkelijke concessie, waaruit blijkt 
dat de partijen voornemens zijn over 
essentiële voorwaarden van die concessie 
opnieuw te onderhandelen. Dit is met 
name het geval indien de gewijzigde 
voorwaarden invloed zouden hebben 
gehad op de afloop van de procedure, 
mochten zij van de oorspronkelijke 
procedure deel hebben uitgemaakt. Een 
uitzonderlijke en tijdelijke verlenging van 
de termijn van de concessie die strikt 
gericht is op het zorgen voor de 
continuïteit van de verrichting van de 
dienst in afwachting van de gunning van 
een nieuwe concessie moet normaliter niet 
als een materiële wijziging van de 
oorspronkelijke concessie kwalificeren.

(34) Rekening houdend met de 
toepasselijke rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie moet 
duidelijkheid worden verschaft over de 
vraag onder welke voorwaarden 
wijzigingen van een concessie tijdens de 
uitvoering ervan een nieuwe 
gunningsprocedure vereisen. Lopende 
concessies kunnen worden gewijzigd door 
middel van een aanhangsel. Een nieuwe 
gunningsprocedure is daarentegen vereist 
in geval van materiële wijzigingen van de 
oorspronkelijke concessie, waaruit blijkt 
dat de partijen voornemens zijn over 
essentiële voorwaarden van die concessie 
opnieuw te onderhandelen.

Or. fr

Amendement 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Rekening houdend met de 
toepasselijke rechtspraak van de Hof van 
Justitie van de Europese Unie moet 
duidelijkheid worden verschaft over de 
vraag onder welke voorwaarden 
wijzigingen van een concessie tijdens de 
uitvoering ervan een nieuwe 
gunningsprocedure vereisen. Een nieuwe 
gunningsprocedure is vereist in geval van 
materiële wijzigingen van de 
oorspronkelijke concessie, waaruit blijkt 
dat de partijen voornemens zijn over 
essentiële voorwaarden van die concessie 
opnieuw te onderhandelen. Dit is met name 
het geval indien de gewijzigde 
voorwaarden invloed zouden hebben gehad 
op de afloop van de procedure, mochten zij 
van de oorspronkelijke procedure deel 
hebben uitgemaakt. Een uitzonderlijke en 
tijdelijke verlenging van de termijn van de 
concessie die strikt gericht is op het zorgen 
voor de continuïteit van de verrichting van 
de dienst in afwachting van de gunning van 
een nieuwe concessie moet normaliter niet 
als een materiële wijziging van de 
oorspronkelijke concessie kwalificeren.

(34) Rekening houdend met de 
toepasselijke rechtspraak van de Hof van
Justitie van de Europese Unie moet 
duidelijkheid worden verschaft over de 
vraag onder welke voorwaarden 
wijzigingen van een concessie tijdens de 
uitvoering ervan een nieuwe 
gunningsprocedure vereisen. Lopende 
concessies kunnen worden gewijzigd door 
middel van een aanhangsel. Een nieuwe 
gunningsprocedure is daarentegen vereist 
in geval van materiële wijzigingen van de 
oorspronkelijke concessie, waaruit blijkt 
dat de partijen voornemens zijn over 
essentiële voorwaarden van die concessie 
opnieuw te onderhandelen. Dit is met name 
het geval indien de gewijzigde 
voorwaarden invloed zouden hebben gehad 
op de afloop van de procedure, mochten zij 
van de oorspronkelijke procedure deel 
hebben uitgemaakt. Een uitzonderlijke en 
tijdelijke verlenging van de termijn van de 
concessie die strikt gericht is op het zorgen 
voor de continuïteit van de verrichting van 
de dienst in afwachting van de gunning van 
een nieuwe concessie moet normaliter niet 
als een materiële wijziging van de 
oorspronkelijke concessie kwalificeren. 
Het is de concessiegever en de 
concessienemer evenwel verboden om 
concessieopdrachten te verlengen om 
redenen van investeringen die 
onontbeerlijk zouden zijn voor de 
uitvoering ervan, maar feitelijk uitsluitend 
zijn uitgevoerd om verlenging van de 
concessie te bewerkstelligen.

Or. fr

Motivering

Samenhang met het amendement van artikel 42.
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Amendement 369
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Aangezien concessies vaak een 
lange looptijd hebben, is het met het oog 
op de beoordeling van hun waarde 
cruciaal dat telkens een dergelijke 
beoordeling wordt uitgevoerd de 
onderliggende kwantitatieve gegevens 
worden bijgewerkt. Op die manier kan het 
juridische plaatje volstrekt in 
overeenstemming worden gebracht met de 
economische en financiële werkelijkheid 
van de concessieopdracht. 

Or. fr

Motivering

Dit hangt samen met de amendementen van de artikelen.

Amendement 370
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten kunnen
geconfronteerd worden met externe 
omstandigheden die zij bij de gunning van 
de concessie niet konden voorzien. In dit 
geval is enige flexibiliteit nodig om de 
concessie zonder een nieuwe 
gunningsprocedure aan deze 
omstandigheden aan te passen. Het begrip 
omstandigheden die een zorgvuldige 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit niet kon voorzien, verwijst naar 

(35) De concessiegever kan
geconfronteerd worden met externe 
omstandigheden die hij bij de gunning van 
de concessie niet kon voorzien. In dit geval 
is enige flexibiliteit nodig om de concessie 
zonder een nieuwe gunningsprocedure aan 
deze omstandigheden aan te passen.
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die omstandigheden welke niet konden 
worden voorspeld ondanks een 
redelijkerwijs zorgvuldige voorbereiding 
van de oorspronkelijke gunning door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit, rekening houdend met de 
beschikbare middelen ervan, de aard en 
de kenmerken van het specifieke project, 
de goede praktijk binnen het betrokken 
gebied en de noodzaak om te zorgen voor 
een passende verhouding tussen de 
middelen die aan de voorbereiding van de 
gunning zijn besteed en de voorzienbare 
waarde ervan. Dit is echter niet van 
toepassing in gevallen waarin een 
wijziging resulteert in een verandering 
van de aard van de algehele aanbesteding, 
bijvoorbeeld door de aan te besteden 
werken, leveringen of diensten te 
vervangen door iets anders of door het 
soort aanbesteding fundamenteel te 
veranderen, aangezien in een dergelijke 
situatie aangenomen mag worden dat er 
sprake is van een hypothetische invloed 
op de afloop.

Or. fr

Amendement 371
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Overeenkomstig de beginselen van 
gelijke behandeling en transparantie mag 
de inschrijver aan wie de concessie is 
gegund niet door een andere ondernemer 
worden vervangen zonder de concessie 
opnieuw aan te besteden. Het is echter 
mogelijk dat de inschrijver aan wie de 
concessie is gegund tijdens de uitvoering 
van de concessie bepaalde structurele 
veranderingen ondergaat, zoals zuiver 

(36) Overeenkomstig de beginselen van 
gelijke behandeling en transparantie mag 
de inschrijver aan wie de concessie is 
gegund niet door een andere ondernemer 
worden vervangen zonder de concessie 
opnieuw aan te besteden. Het is echter 
mogelijk dat de inschrijver aan wie de 
concessie is gegund tijdens de uitvoering 
van de concessie bepaalde structurele 
veranderingen ondergaat, zoals zuiver 
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interne reorganisaties, fusies en overnames 
of insolventie of wordt vervangen op basis 
van een contractclausule waarvan alle 
inschrijvers kennis hebben en 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling en transparantie. Dergelijke 
structurele veranderingen dienen niet 
automatisch tot nieuwe 
gunningsprocedures voor alle door die 
onderneming uitgevoerde concessies te 
noodzaken.

interne reorganisaties, fusies en overnames 
of insolventie of wordt vervangen op basis 
van een contractclausule waarvan alle 
inschrijvers kennis hebben en 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling en transparantie. Dergelijke 
structurele veranderingen dienen niet tot 
nieuwe gunningsprocedures voor alle door 
die onderneming uitgevoerde concessies te 
noodzaken.

Or. en

Amendement 372
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Overeenkomstig de beginselen van 
gelijke behandeling en transparantie mag 
de inschrijver aan wie de concessie is 
gegund niet door een andere ondernemer 
worden vervangen zonder de concessie 
opnieuw aan te besteden. Het is echter 
mogelijk dat de inschrijver aan wie de 
concessie is gegund tijdens de uitvoering 
van de concessie bepaalde structurele 
veranderingen ondergaat, zoals zuiver 
interne reorganisaties, fusies en 
overnames, vermogens- of 
activaoverdracht tussen bedrijven of 
insolventie of wordt vervangen op basis 
van een contractclausule waarvan alle 
inschrijvers kennis hebben en 
overeenkomstig de beginselen van gelijke 
behandeling en transparantie. Dergelijke 
structurele veranderingen dienen niet 
automatisch tot nieuwe 
gunningsprocedures voor alle door die 
onderneming uitgevoerde concessies te 
noodzaken.

(36) Overeenkomstig de beginselen van 
gelijke behandeling en transparantie mag 
de inschrijver aan wie de concessie is 
gegund niet door een andere ondernemer 
worden vervangen zonder de concessie 
opnieuw aan te besteden. Het is echter 
mogelijk dat de inschrijver aan wie de 
concessie is gegund tijdens de uitvoering 
van de concessie bepaalde structurele 
veranderingen ondergaat of wordt 
vervangen op basis van een 
contractclausule waarvan alle inschrijvers 
kennis hebben en overeenkomstig de 
beginselen van gelijke behandeling en 
transparantie. Dergelijke structurele 
veranderingen dienen niet automatisch tot 
nieuwe gunningsprocedures voor alle door 
die onderneming uitgevoerde concessies te 
noodzaken.
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Or. fr

Amendement 373
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) In lijn met de rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie is 
onderhavige richtlijn van toepassing op 
concessies die gegund worden na de 
inwerkingtreding van onderhavige 
richtlijn.

Or. it

Amendement 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Met het oog op aanpassing aan snelle 
technische en economische ontwikkelingen 
dient de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag aan de Commissie te worden 
gedelegeerd wat betreft een aantal niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn. De 
technische details en kenmerken van de 
toestellen voor elektronische ontvangst 
moeten gelijke tred houden met de 
technologische ontwikkelingen en de 
administratieve behoeften; de Commissie 
moet eveneens de bevoegdheid krijgen om 
technische normen voor elektronische 
communicatie verplicht te stellen teneinde, 
rekening houdend met technologische 
ontwikkelingen en administratieve 

(38) Met het oog op aanpassing aan snelle 
technische en economische ontwikkelingen 
dient de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag aan de Commissie te worden 
gedelegeerd wat betreft een aantal niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn. De 
technische details en kenmerken van de 
toestellen voor elektronische ontvangst 
moeten gelijke tred houden met de 
technologische ontwikkelingen en de 
administratieve behoeften; de Commissie 
moet eveneens de bevoegdheid krijgen om 
technische normen voor elektronische 
communicatie, zoals het voorleggen van 
driedimensionele digitale afbeeldingen bij 
het indienen van een inschrijving op een 
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behoeften, voor de interoperabiliteit te 
zorgen van technische formaten, processen 
en messaging bij procedures voor de 
gunning van concessies die uitgevoerd 
worden met behulp van elektronische 
communicatiemiddelen. Voorts moet de 
lijst van wetgevingshandelingen van de 
Unie tot vaststelling van 
gemeenschappelijke methodologieën voor 
de berekening van de levenscycluskosten 
snel worden aangepast om de op sectorale 
basis vastgestelde maatregelen op te 
nemen. Om in deze behoeften te voorzien, 
moet de Commissie bevoegdheid krijgen 
om de lijst van wetgevingshandelingen 
inclusief de methodologieën voor de 
berekening van de levenscycluskosten 
actueel te houden.

concessie voor werken, verplicht te stellen 
teneinde, rekening houdend met 
technologische ontwikkelingen en 
administratieve behoeften, voor de 
interoperabiliteit te zorgen van technische 
formaten, processen en messaging bij 
procedures voor de gunning van concessies 
die uitgevoerd worden met behulp van 
elektronische communicatiemiddelen. 
Voorts moet de lijst van 
wetgevingshandelingen van de Unie tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
methodologieën voor de berekening van de 
levenscycluskosten snel worden aangepast 
om de op sectorale basis vastgestelde 
maatregelen op te nemen. Om in deze 
behoeften te voorzien, moet de Commissie 
bevoegdheid krijgen om de lijst van 
wetgevingshandelingen inclusief de 
methodologieën voor de berekening van de 
levenscycluskosten actueel te houden.

Or. en

Motivering

Driedimensionele digitale afbeeldingen zijn voor aanbestedende diensten essentiële 
instrumenten, aan de hand waarvan zij hun besluitvorming kunnen verbeteren via het 
ontwerp, de uitvoering en de exploitatie van concessies voor openbare werken. Diverse 
lidstaten vragen nu al van inschrijvers dat zij interoperabele, driedimensionele digitale 
afbeeldingen voorleggen. 

Amendement 375
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om voor een toereikende juridische 
bescherming van gegadigden en 
inschrijvers tijdens de procedures voor de 
gunning van concessies te zorgen alsook 
om de effectieve handhaving te verzekeren 
van de regels van deze richtlijn en de 

Schrappen
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beginselen van het Verdrag, dienen 
Richtlijn 89/665/EEG van de Raad 
houdende de coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toepassing van de 
beroepsprocedures inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor leveringen 
en voor de uitvoering van werken en 
Richtlijn 92/13/EEG van de Raad tot 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toepassing van de 
communautaire voorschriften inzake de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten door diensten die werkzaam 
zijn in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
telecommunicatie tevens van toepassing te 
zijn op concessies voor diensten en 
concessies voor werken die zowel door 
aanbestedende diensten als door 
aanbestedende entiteiten worden gegund. 
De richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG 
moeten derhalve dienovereenkomstig 
worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om voor een toereikende juridische 
bescherming van gegadigden en 
inschrijvers tijdens de procedures voor de 
gunning van concessies te zorgen alsook 
om de effectieve handhaving te verzekeren 
van de regels van deze richtlijn en de 
beginselen van het Verdrag, dienen 
Richtlijn 89/665/EEG van de Raad 
houdende de coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen 

Schrappen
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betreffende de toepassing van de 
beroepsprocedures inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor leveringen 
en voor de uitvoering van werken en 
Richtlijn 92/13/EEG van de Raad tot 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toepassing van de 
communautaire voorschriften inzake de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten door diensten die werkzaam 
zijn in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
telecommunicatie13 tevens van toepassing 
te zijn op concessies voor diensten en 
concessies voor werken die zowel door 
aanbestedende diensten als door 
aanbestedende entiteiten worden gegund. 
De richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG 
moeten derhalve dienovereenkomstig 
worden gewijzigd.

Or. de

Motivering

De toepassing van de richtlijnen inzake rechtsmiddelen 89/665/EEG en 92/13/EG zou niet 
evenredig zijn voor contracten met de complexiteit van concessies. Het amendement is 
bedoeld om de eisen aan de lidstaten te herleiden naar de rechtspraak van het Europees Hof 
van Justitie, dat in zijn uitspraak in de zaak C-324/98 de lidstaten er enkel toe verplicht een 
controle achteraf toe te staan van de vraag of de procedure op onpartijdige wijze is 
uitgevoerd.

Amendement 377
Werner Kuhn

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om voor een toereikende juridische 
bescherming van gegadigden en 
inschrijvers tijdens de procedures voor de 
gunning van concessies te zorgen alsook 
om de effectieve handhaving te verzekeren 

Schrappen
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van de regels van deze richtlijn en de 
beginselen van het Verdrag, dienen 
Richtlijn 89/665/EEG van de Raad 
houdende de coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toepassing van de 
beroepsprocedures inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor leveringen 
en voor de uitvoering van werken en 
Richtlijn 92/13/EEG van de Raad tot 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toepassing van de 
communautaire voorschriften inzake de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten door diensten die werkzaam 
zijn in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
telecommunicatie13 tevens van toepassing 
te zijn op concessies voor diensten en 
concessies voor werken die zowel door 
aanbestedende diensten als door 
aanbestedende entiteiten worden gegund. 
De richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG 
moeten derhalve dienovereenkomstig 
worden gewijzigd.

Or. de

Amendement 378
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het recht van de Unie inzake 
overheidsaanbestedingen vereist dat de 
lidstaten de uitvoering en de werking van 
die regels consistent en systematisch 
monitoren om voor de efficiënte en 
uniforme toepassing van het Uniale recht 
te zorgen. Derhalve mag, wanneer de 
lidstaten één nationale autoriteit 
aanwijzen belast met de monitoring, de 

Schrappen
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uitvoering en de controle van 
overheidsaanbestedingen, die autoriteit 
dezelfde verantwoordelijkheden 
betreffende concessies hebben. Eén 
instantie met overkoepelende taken moet 
zorgen voor een overzicht van de 
voornaamste moeilijkheden bij de 
uitvoering en passende remedies voor 
meer structurele problemen voorstellen. 
Die instantie mag ook rechtstreekse 
feedback verstrekken over de werking van 
het beleid en mogelijke zwakke plekken in 
nationale wetgeving en praktijk en aldus 
bijdragen tot de snelle vaststelling van 
oplossingen en de verbetering van 
procedures voor gunning van concessies.

Or. en

Amendement 379
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Onderhavige richtlijn laat de 
bevoegdheden van de lidstaten om 
overeenkomstig protocol nr. 29 bij de 
verdragen inzake het publieke 
omroepstelsel in de lidstaten, zelf de 
publieke opdracht toe te kennen, te 
bepalen en te organiseren, onverlet.

Or. fr

Amendement 380
Heide Rühle

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

1. Deze richtlijn stelt regels vast 
betreffende procedures voor aanbesteding 
door aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten met betrekking tot 
concessies waarvan de geraamde waarde 
niet minder bedraagt dan de in de artikel 5 
vastgestelde drempels.

1. Deze richtlijn stelt regels vast 
betreffende procedures voor aanbesteding 
door aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten met betrekking tot 
concessies waarvan de geraamde waarde 
niet minder bedraagt dan de in de artikel 5 
vastgestelde drempels, door een van de 
volgende actoren:.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
verwerving van werken of diensten, 
inclusief leveringen die samenhangen met 
het voorwerp van een concessie, van 
ondernemers die gekozen worden door:
a) aanbestedende diensten, ongeacht of de 
werken of diensten inclusief de ermee 
verband houdende leveringen een publiek 
doel beogen, of

a) aanbestedende diensten, of

b) aanbestedende entiteiten, mits de 
werken of diensten inclusief de ermee 
verband houdende leveringen bestemd 
zijn voor de uitoefening van een van de 
activiteiten als bedoeld in bijlage III.

b) aanbestedende entiteiten, mits de 
werken of diensten bestemd zijn voor de 
uitoefening van een van de activiteiten als 
bedoeld in bijlage III.

Or. en

Amendement 381
Liisa Jaakonsaari

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze richtlijn erkent het beginsel 
van vrijheid van beheer door 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten overeenkomstig de Verdragen.
Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten zijn vrij om te beslissen hoe zij 
de uitvoering van het werk en de levering 
van de diensten waarvoor zij 
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verantwoordelijk zijn het beste kunnen 
inrichten, organiseren en beheren 
overeenkomstig de wetgevende regelingen 
en de methoden die zij het doeltreffendst 
achten om een hoog niveau van kwaliteit, 
veiligheid en betaalbaarheid, gelijke 
behandeling en bevordering van 
universele toegang en bevordering van 
gebruikersrechten in openbare diensten te 
verzekeren.

Or. en

Amendement 382
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 383
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De details van concessieopdrachten, 
met inbegrip van details betreffende de 
overdracht van het exploitatierisico en 
eventuele betalingen door de 
concessiegever aan de ondernemer 
moeten openbaar worden gemaakt en 
open staan voor publieke controle. 
Ook alle daaropvolgende wijzigingen van 
de opdracht moeten openbaar worden 
gemaakt.
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
periodieke beoordeling van de prestaties 
van concessies openbaar wordt gemaakt. 
De lidstaten zorgen ervoor dat op 
concessieopdrachten voor openbare 
diensten dezelfde voorschriften inzake 
transparantie en publieke controle van 
toepassing zijn als op door de overheid 
geleverde diensten. 

Or. en

Amendement 384
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aanbestedende diensten, ongeacht of de 
werken of diensten inclusief de ermee 
verband houdende leveringen een publiek 
doel beogen, of;

a) aanbestedende diensten, of;

Or. it

Motivering

Dit amendement gaat uit van de overweging dat er – gelet op de structuur van een 
concessieopdracht, waarin het operationeel risico van een werk of dienst wordt overgedragen 
aan de concessiehouder – nauwelijks sprake kan zijn van door aanbestedende diensten 
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gegunde concessieopdrachten voor werken, diensten of leveringen die niet direct of indirect 
een publiek doel (of algemeen belang) dienen.

Amendement 385
Werner Kuhn

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
in gevallen waarin een aanbestedende 
dienst zijn taken van algemeen belang met 
eigen middelen of in samenwerking met 
andere aanbestedende diensten vervult.

Or. de

Amendement 386
Pier Antonio Panzeri

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
de arbeids–voorwaarden en -
omstandigheden, waaronder milieu-, 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, 
sociale en arbeidswetgeving, en in uniale 
en nationale wetgeving en collectieve 
overeenkomsten vastgestelde bepalingen 
en normen, die van toepassing zijn daar 
waar de verrichting van de werken en de 
diensten en de leveringen plaatsvinden. 

Or. en

Amendement 387
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn bevat voorschriften 
voor de gunning van concessies. Bijgevolg 
is noch de richtlijn betreffende 
overheidsopdrachten noch de richtlijn 
betreffende het gunnen van opdrachten 
door entiteiten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten van toepassing op de in deze 
richtlijn bedoelde concessies. 

Or. en

Amendement 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De toepassing van deze richtlijn is 
onderworpen aan de artikelen 36, 51, 52, 
62 en 346 VWEU.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket dat tot doel heeft te verzekeren dat er geen 
overlapping plaatsvindt tussen deze richtlijn en de richtlijn betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (2009/81/EG) en de 
relevante Verdragsartikelen. 

Amendement 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Enkel de bepalingen van deze 
richtlijn zijn van toepassing op de 
procedures van aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten bij de gunning 
van concessieopdrachten overeenkomstig 
artikel 1, lid 1. De bepalingen van de 
richtlijn inzake overheidsopdrachten en 
de richtlijn inzake het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten zijn voor concessies als 
bedoeld in artikel 1 niet van toepassing, 
ook niet op soortgelijke wijze.

Or. de

Motivering

De richtlijn betreffende de gunning van concessieopdrachten moet afsluitende regelingen 
bevatten. Het moet niet komen tot afgeleide toepassingen van de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten of inzake het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten.

Amendement 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
in gevallen waarin een aanbestedende 
dienst zijn taken van algemeen belang met 
eigen middelen of in samenwerking met 
andere aanbestedende diensten vervult.

Or. de



AM\916800NL.doc 137/190 PE496.581v03-00

NL

Motivering

De formulering komt overeen met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de 
zaken C-324/07 (Coditel Brabant, Rn. 48 en 49) en C 480/06 (Stadtreinigung Hamburg, Rn. 
45).

Amendement 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 overheden op alle niveaus 
om te besluiten zelf, onder gebruikmaking 
van hun eigen interne middelen, openbare 
werken of diensten te verrichten zonder 
verplicht te zijn om concessies te gunnen 
aan externe ondernemers. Deze 
opdrachten kunnen worden verricht in 
samenwerking met andere openbare 
aanbestedende diensten. 

Or. en

Amendement 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op handelingen of opdrachten waarmee 
de staat of een overheid of entiteit een 
ondernemer het recht gunt om bepaalde
publieke domeinen of publieke 
rijkdommen te exploiteren, wanneer hetzij 
de staat, hetzij de overheid, hetzij de 
entiteit voorziet in: 
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a) de algemene voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische 
activiteit zonder zelf de begunstigde te 
worden van de specifieke, door de 
ondernemer verrichte werken of diensten, 
of 
b) clausules en voorwaarden voor de 
exploitatie van publieke domeinen of 
publieke rijkdommen, zoals 
pachtcontracten. Daarbij doet het niet ter 
zake of bij de exploitatie van publieke 
grond of publiek domein werken worden 
uitgevoerd voor de verbetering van, of de 
aanleg van infrastructuur op die publieke 
grond of dat publieke domein, zolang de 
door de ondernemer verrichte 
economische activiteit maar van 
dominerende aard is in de uitvoering van 
deze werken.

Or. en

Motivering

Volgens overweging 6 van de voorgestelde richtlijn zijn van het toepassingsgebied uitgesloten 
overeenkomsten tussen de staat of overheidsdiensten en ondernemers waarbij aan deze laatste 
enkel wordt toegestaan om een economische activiteit uit te voeren onder bepaalde 
voorwaarden of om openbare grond of publiek domein te gebruiken. Dit is een situatie die 
kenmerkend is voor vele Europese havens, waar de door de havenbedrijven gebruikte grond 
en infrastructuur eigendom is van de staat, en voor overheidsopdrachten in de maritieme 
sector voor toerisme- en recreatiedoeleinden. 

Amendement 393
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onderhavige richtlijn is van 
toepassing op concessies die worden 
gegund volgend op de inwerkingtreding 
van onderhavige richtlijn.
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Or. it

Amendement 394
Evelyne Gebhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn laat onverlet: 
a) het arbeidsrecht, dat wil zeggen 
wettelijke of contractuele bepalingen 
betreffende werkomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden met inbegrip van de 
gezondheid en veiligheid op het werk en 
de betrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers, die de lidstaten toepassen 
overeenkomstig nationale wettelijke 
bepalingen die in overeenstemming zijn 
met het Gemeenschapsrecht. Evenmin is 
deze richtlijn van invloed op de 
socialezekerheidswetgeving van de 
lidstaten;
b) de uitoefening van de in de lidstaten en 
door het Gemeenschapsrecht erkende 
grondrechten. Zij doet evenmin afbreuk 
aan het recht om over collectieve 
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze te sluiten en naleving ervan af te 
dwingen, en om vakbondsacties te voeren 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijken die in overeenstemming zijn 
met het Gemeenschapsrecht;
c) de vrijheid van de lidstaten om in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht vast te stellen wat zij 
als diensten van algemeen economisch 
belang beschouwen, hoe deze diensten 
moeten worden georganiseerd en 
gefinancierd, in overeenstemming met de 
regels inzake staatssteun, en aan welke 
bijzondere verplichtingen zij onderworpen 
zijn.
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Or. de

Amendement 395
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze richtlijn is noch van 
toepassing noch indirect van invloed op 
de diensten van algemeen economisch 
belang zoals deze zijn vastgesteld door de 
lidstaten. De bepalingen van deze richtlijn 
zijn hoe dan ook gericht op het behoud 
van de rol van de diensten van algemeen 
economisch belang, met name in de 
bevordering van de sociale en territoriale 
cohesie. 

Or. en

Motivering

Volgens artikel 14 en protocol nr. 26 VWEU is het van essentieel belang dat de taken van 
algemeen belang volledig worden behouden. Daaronder vallen ook de juridische status van 
(openbare of particuliere) dienstverleners, hun financiering, hun verplichtingen en hun 
organisatie. Diensten van algemeen (economisch) belang moeten volledig worden uitgesloten. 
Daarop mag deze richtlijn generlei invloed hebben. 

Amendement 396
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis (nieuw)
Beginsel van vrijheid van beheer door de 

overheid
Deze richtlijn erkent het beginsel van 
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vrijheid van beheer door aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten 
overeenkomstig de Verdragen.
Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten zijn vrij om te beslissen hoe zij 
de uitvoering van het werk en de levering 
van de diensten waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn het beste kunnen 
inrichten, organiseren en beheren 
overeenkomstig de wetgevende regelingen 
en de methoden die zij het doeltreffendst 
achten om een hoog niveau van kwaliteit, 
veiligheid en betaalbaarheid, gelijke 
behandeling en bevordering van 
universele toegang en bevordering van 
gebruikersrechten in openbare diensten te 
verzekeren.

Or. en

Amendement 397
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Beginsel van de bestuurlijke vrijheid van 

de overheid
In deze richtlijn wordt, in 
overeenstemming met het in het 
Gemeenschapsrecht vastgelegde 
subsidiariteitsbeginsel en de geldende 
wetgeving van de individuele lidstaten, het 
beginsel van de bestuurlijke vrijheid van 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten erkend. Zij zijn vrij, voor zover 
de wetgeving van de desbetreffende 
lidstaat hen dit toestaat, om te besluiten 
op welke bestuurlijke wijze zij de 
uitvoering of verrichting van werken of 
diensten organiseren of over de vraag of 
zij werken of diensten als bedoeld in deze 
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richtlijn direct of door externe aanbieders 
laten uitvoeren of verrichten. 

Or. de

Motivering

Bevestiging van het feit dat de richtlijn niet ingrijpt in het beginsel van bestuurlijke vrijheid 
van overheidsdiensten en geen voorschriften vaststelt voor de lidstaten of hun autoriteiten ten 
aanzien van de vraag of een dienst door de staat of door een externe aanbieder moet worden 
verricht. Dit beginsel geldt in het bijzonder ook voor het gevoelige gebied van de verlening 
van algemene diensten of diensten van algemeen economisch belang.

Amendement 398
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Beginsel van vrijheid van beheer door de 

overheid
1. Deze richtlijn erkent het beginsel van 
vrijheid van beheer door aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten 
overeenkomstig de Verdragen.
Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten zijn vrij om te beslissen hoe zij 
de uitvoering van het werk en de levering 
van de diensten waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn het beste kunnen 
inrichten, organiseren en beheren 
overeenkomstig de wetgevende regelingen 
en de methoden die zij het doeltreffendst 
achten om een hoog niveau van kwaliteit, 
veiligheid en betaalbaarheid, gelijke 
behandeling en bevordering van 
universele toegang en bevordering van 
gebruikersrechten in openbare diensten te 
verzekeren.
2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
vrijheid van de lidstaten om in 
overeenstemming met het uniale recht 
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vast te stellen wat zij als diensten van 
algemeen economisch belang 
beschouwen, hoe deze diensten moeten
worden georganiseerd en gefinancierd, in 
overeenstemming met de regels inzake 
staatssteun, en aan welke bijzondere 
verplichtingen zij onderworpen zijn.

Or. en

Amendement 399
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Beginsel van de bestuurlijke vrijheid van 

de overheid
Deze richtlijn erkent het beginsel van de 
bestuurlijke vrijheid van aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten 
overeenkomstig de geldende nationale 
wetgeving. Deze diensten en entiteiten 
kunnen zelf bepalen welke wijze van 
beheer zij het meest geschikt achten voor 
het verrichten van de werken en diensten 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, 
volgens de wettelijke regeling en de 
modaliteiten die zij het meest doeltreffend 
achten.
Deze richtlijn heeft overeenkomstig 
artikel 14 van het Verdrag inzake de 
werking van de Europese Unie en 
protocol nr. 26 daarbij niet tot doel de 
betrokken autoriteiten een specifieke 
rechtsvorm op te leggen en heeft ook niet 
dit feitelijke gevolg.

Or. fr
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Amendement 400
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter.
Beginselen van transparantie door de 

overheid
De details van concessieopdrachten, met 
inbegrip van details betreffende de 
overdracht van het exploitatierisico en 
eventuele betalingen door de 
concessiegever aan de ondernemer 
moeten openbaar worden gemaakt en 
open staan voor publieke controle.
Ook alle daaropvolgende wijzigingen van 
de opdracht moeten openbaar worden 
gemaakt. 
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
periodieke beoordeling van de prestaties 
van concessies openbaar wordt gemaakt. 
De lidstaten zorgen ervoor dat op 
concessieopdrachten voor openbare 
diensten dezelfde voorschriften inzake 
transparantie en publieke controle van 
toepassing zijn als op door de overheid 
geleverde diensten.

Or. en

Amendement 401
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 ter (nieuw)
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Beginselen van transparantie door de 
overheid

De details van concessieopdrachten, met 
inbegrip van details betreffende de 
overdracht van het exploitatierisico en 
eventuele betalingen door de 
concessiegever aan de ondernemer 
moeten openbaar worden gemaakt en 
open staan voor publieke controle.
Ook alle daaropvolgende wijzigingen van 
de opdracht moeten openbaar worden 
gemaakt. 
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
periodieke beoordeling van de prestaties 
van concessies openbaar wordt gemaakt. 

Or. en

Amendement 402
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een "concessie voor openbare 
werken": een contract onder bezwarende 
titel dat schriftelijk tussen een of meer 
ondernemers en een of meer 
aanbestedende diensten wordt gesloten en
de uitvoering van werken als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de uit 
te voeren werken bestaat hetzij uitsluitend 
in het recht het werk dat het voorwerp van 
het contract vormt, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

(2) Een "concessie voor werken": een 
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten werken laten uitvoeren door een 
of meer ondernemers, waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie bestaat 
hetzij uitsluitend in het recht het werk dat 
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.

Or. en

Amendement 403
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een "concessie voor openbare 
werken": een contract onder bezwarende 
titel dat schriftelijk tussen een of meer 
ondernemers en een of meer 
aanbestedende diensten wordt gesloten en 
de uitvoering van werken als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de uit 
te voeren werken bestaat hetzij uitsluitend 
in het recht het werk dat het voorwerp van 
het contract vormt, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

(2) a) Een "concessie voor werken": een 
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten werken laten uitvoeren door een 
of meer ondernemers en waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie hetzij 
uitsluitend in het recht bestaat het werk dat 
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.

b) "concessie voor diensten": een 
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten een dienst waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, laten beheren door 
een of meer ondernemers en waarbij de
tegenprestatie voor die delegatie hetzij 
uitsluitend in het recht bestaat de dienst 
die het voorwerp van het contract vormt, 
te exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.
Het recht om de onder a) en b) van dit lid 
genoemde werken of diensten te 
exploiteren, impliceert de overdracht aan 
de concessiehouder van het wezenlijk 
economisch risico dat aan de exploitatie 
van die werken of diensten verbonden is, 
gedefinieerd als het risico van 
blootstelling aan de grillen van de markt. 
De concessiehouder wordt geacht het 
wezenlijk exploitatierisico op zich te 
nemen wanneer er onder normale 
exploitatieomstandigheden 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 
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afgeschreven.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van amendement 44 van de rapporteur. De werken- en dienstenconcessies 
houden niet noodzakelijkerwijze in dat de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit van 
meet af aan verantwoordelijk is (bv. bouw en beheer van een parkeergarage). Verduidelijking 
dat de definitie "recht op exploitatie van de werken of diensten" toepasselijk is op zowel 
werken- als dienstenconcessies en niet alleen op dienstenconcessies.

Amendement 404
Liisa Jaakonsaari

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een "concessie voor openbare
werken": een contract onder bezwarende 
titel dat schriftelijk tussen een of meer 
ondernemers en een of meer 
aanbestedende diensten wordt gesloten en 
de uitvoering van werken als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de uit 
te voeren werken bestaat hetzij uitsluitend 
in het recht het werk dat het voorwerp van 
het contract vormt, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

(2) (a) Een "concessie voor werken": een 
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten werken laten uitvoeren door een 
of meer ondernemers en waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie bestaat 
hetzij uitsluitend in het recht het werk dat 
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.

(b) Een "concessie voor diensten": een 
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten een dienst waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, laten exploiteren 
door een of meer ondernemers, waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie bestaat 
hetzij uitsluitend in het recht de dienst die 
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.
Het recht om de werken of diensten te 
exploiteren houdt de overdracht aan de 
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concessiehouder in van het wezenlijk 
economische risico dat inherent is aan de 
exploitatie van deze werken of diensten en 
dat gedefinieerd is als het risico van 
blootstelling aan de grillen van de markt 
en zowel het vraagrisico als 
beschikbaarheidsrisico omvat. De 
concessiehouder wordt geacht het 
wezenlijk exploitatierisico te dragen 
wanneer er, onder normale 
exploitatievoorwaarden en 
overeenkomstig de contractbepalingen, 
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. en

Amendement 405
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een "concessie voor openbare
werken": een contract onder bezwarende 
titel dat schriftelijk tussen een of meer
ondernemers en een of meer
aanbestedende diensten wordt gesloten en
de uitvoering van werken als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de uit 
te voeren werken bestaat hetzij uitsluitend 
in het recht het werk dat het voorwerp van 
het contract vormt, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

(2) (a) Een "concessie voor werken": een
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van werken waarvoor deze 
verantwoordelijk zijn, overdragen aan een 
of meer ondernemers, waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie hetzij 
uitsluitend in het recht bestaat het werk dat 
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.

Or. fr
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Motivering

Tekstwijziging ten aanzien van concessies.

Amendement 406
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "concessie voor diensten": een 
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van diensten waarvoor deze 
verantwoordelijk zijn, overdragen aan een 
of meer ondernemers, waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie hetzij 
uitsluitend in het recht bestaat de dienst 
die het voorwerp van het contract vormt, 
te exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.
Het recht de werken of diensten te 
exploiteren impliceert de overdracht aan 
de concessiehouder van een wezenlijk deel 
van het economisch risico dat aan de 
exploitatie van die werken of diensten 
verbonden is, gedefinieerd als het risico 
van blootstelling aan de grillen van de 
markt aan vraag- of aanbodzijde. De 
concessiehouder wordt geacht het 
wezenlijk exploitatierisico op zich te 
nemen wanneer er onder normale 
exploitatieomstandigheden 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 
afgeschreven.

Or. fr
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Motivering

Tekstwijziging en introductie van het begrip van overdracht van een "wezenlijk deel" van het 
risico dat een veel algemener bekend is dan het begrip "wezenlijk risico".

Amendement 407
Pier Antonio Panzeri

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) (a) Een "concessie voor werken": 
een schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten werken laten uitvoeren door een 
of meer ondernemers, waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie bestaat 
hetzij uitsluitend in het recht het werk dat 
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.
(b) Een "concessie voor diensten": een 
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten een dienst waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, laten exploiteren 
door een of meer ondernemers, waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie bestaat 
hetzij uitsluitend in het recht de dienst die 
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.
Het recht om de werken of diensten te 
exploiteren houdt de overdracht aan de 
concessiehouder in van het wezenlijke 
economische risico dat inherent is aan de 
exploitatie van deze werken of diensten en 
dat gedefinieerd is als het risico van 
blootstelling aan de grillen van de markt 
en zowel het vraagrisico als 
beschikbaarheidsrisico omvat. De 



AM\916800NL.doc 151/190 PE496.581v03-00

NL

concessiehouder wordt geacht het 
wezenlijk exploitatierisico te dragen 
wanneer er, onder normale 
exploitatievoorwaarden en 
overeenkomstig de contractbepalingen, 
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. en

Amendement 408
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Een "concessie voor diensten": 
een schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten een dienst waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, laten exploiteren 
door een of meer ondernemers, waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie bestaat 
hetzij uitsluitend in het recht de dienst die 
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.
Het recht om de werken of diensten te 
exploiteren houdt de overdracht aan de 
concessiehouder in van het wezenlijk 
economische risico dat inherent is aan de 
exploitatie van deze werken of diensten en 
dat gedefinieerd is als het risico van 
blootstelling aan de grillen van de markt 
en zowel het vraagrisico als 
beschikbaarheidsrisico omvat. De 
concessiehouder wordt geacht het 
wezenlijk operationeel risico te dragen 
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wanneer er, onder normale 
exploitatievoorwaarden en 
overeenkomstig de contractbepalingen, 
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. en

Amendement 409
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een "concessie voor werken": een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer 
ondernemers en een of meer 
aanbestedende entiteiten wordt gesloten 
en de uitvoering van werken als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de uit 
te voeren werken bestaat hetzij uitsluitend 
in het recht het werk dat het voorwerp van 
het contract vormt, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

Schrappen

Or. en

Amendement 410
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een "concessie voor werken": een Schrappen
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contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer 
ondernemers en een of meer 
aanbestedende entiteiten wordt gesloten 
en de uitvoering van werken als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de uit 
te voeren werken bestaat hetzij uitsluitend 
in het recht het werk dat het voorwerp van 
het contract vormt, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

Or. en

Amendement 411
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "Uitvoering van werken": de 
uitvoering of zowel het ontwerp als de 
uitvoering van werken in het kader van 
een van de in bijlage I bedoelde 
activiteiten of van een werk, dan wel het 
laten uitvoeren met welke middelen dan 
ook van een werk dat aan de door de 
aanbestedende dienst vastgestelde eisen 
voldoet die een beslissende invloed op het 
soort werk of op het ontwerp van het werk 
uitoefenen.

Schrappen

Or. en

Amendement 412
Heide Rühle

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

(5) "Uitvoering van werken": de uitvoering 
of zowel het ontwerp als de uitvoering van 
werken in het kader van een van de in 
bijlage I bedoelde activiteiten of van een 
werk, dan wel het laten uitvoeren met 
welke middelen dan ook van een werk dat 
aan de door de aanbestedende dienst
vastgestelde eisen voldoet die een 
beslissende invloed op het soort werk of op 
het ontwerp van het werk uitoefenen.

(5) "Uitvoering van werken": de uitvoering 
of zowel het ontwerp als de uitvoering van 
werken in het kader van een van de in 
bijlage I bedoelde activiteiten of van een 
werk, dan wel het laten uitvoeren met 
welke middelen dan ook van een werk dat 
aan de door de concessiegever vastgestelde 
eisen voldoet die een beslissende invloed 
op het soort werk of op het ontwerp van het 
werk uitoefenen.

Or. en

Amendement 413
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een "concessie voor diensten": een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer 
ondernemers en een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten wordt gesloten en de verrichting 
van diensten met uitzondering van die als 
bedoeld in de punten 2 en 4 als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de te 
verrichten diensten bestaat hetzij 
uitsluitend in het recht de diensten die het 
voorwerp van het contract vormen, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.

Schrappen

Or. en

Amendement 414
Heide Rühle



AM\916800NL.doc 155/190 PE496.581v03-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een "concessie voor diensten": een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer
ondernemers en een of meer
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten wordt gesloten en de verrichting 
van diensten met uitzondering van die als 
bedoeld in de punten 2 en 4 als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de te 
verrichten diensten bestaat hetzij 
uitsluitend in het recht de diensten die het 
voorwerp van het contract vormen, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs.

(7) Een "concessie voor diensten": een
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten een dienst waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, laten exploiteren 
door een of meer ondernemers, waarbij de 
tegenprestatie voor die delegatie bestaat 
hetzij uitsluitend in het recht de dienst die 
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs. Bepaalde 
staatshandelingen zoals machtigingen of 
vergunningen waarbij de staat of een 
overheid de voorwaarden voor de 
uitoefening van een economische 
activiteit vaststelt en waarvan het 
voorwerp is het recht om sociale diensten 
aan te bieden en/of het recht om 
overeenkomsten te sluiten, door middel 
waarvan de concessiegever aan een 
ondernemer het recht toekent om 
bepaalde publieke domeinen of publieke 
rijkdommen te exploiteren of 
toegangsrechten toekent, mogen 
daarentegen niet worden beschouwd als 
concessies voor zover daarin alleen 
algemene voorwaarden worden 
vastgesteld voor het gebruik ervan en de 
overheid geen ontvanger wordt van 
specifieke door de contractpartner 
geleverde werken of diensten. 

Or. en

Motivering

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
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services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Amendement 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een "concessie voor diensten": een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer ondernemers 
en een of meer aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten wordt gesloten en 
de verrichting van diensten met 
uitzondering van die als bedoeld in de 
punten 2 en 4 als voorwerp heeft, waarbij 
de tegenprestatie voor de te verrichten 
diensten bestaat hetzij uitsluitend in het 
recht de diensten die het voorwerp van het 
contract vormen, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

(7) Een "concessie voor diensten": een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer ondernemers 
en een of meer aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten wordt gesloten en 
de verrichting van diensten met 
uitzondering van die als bedoeld in de 
punten 2 en 4 als voorwerp heeft, waarbij 
de tegenprestatie voor de te verrichten 
diensten bestaat hetzij uitsluitend in het 
recht de diensten die het voorwerp van het 
contract vormen, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.
Procedures van de lidstaten die berusten 
op het beginsel dat alle dienstverleners die 
in staat zijn om te voldoen aan de vooraf 
bij wet vastgestelde voorwaarden, tot de 
dienstverlening toegelaten worden, zijn 
geen concessies voor diensten, indien 
daarbij de algemene beginselen van 
gelijke behandeling, transparantie en 
niet-discriminatie in acht worden 
genomen.

Or. de

Motivering

Verduidelijking van het begrip concessie voor diensten. Om rechtszekerheidsredenen moet 
uitdrukkelijk worden verduidelijkt dat procedures die berusten op het beginsel van algemene 
en niet-discriminerende markttoegang en die op die manier toegang verlenen aan alle 
dienstverleners die voldoen aan de vooraf bij wet vastgestelde criteria, niet tot de concessies 
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voor diensten behoren, ongeacht de vraag of de toelating op grond van machtigingen, 
vergunningen of overeenkomsten is verleend.

Amendement 416
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een "concessie voor diensten": een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer ondernemers 
en een of meer aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten wordt gesloten en 
de verrichting van diensten met 
uitzondering van die als bedoeld in de 
punten 2 en 4 als voorwerp heeft, waarbij 
de tegenprestatie voor de te verrichten 
diensten bestaat hetzij uitsluitend in het 
recht de diensten die het voorwerp van het 
contract vormen, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

(7) Een "concessie voor diensten": een 
contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer ondernemers 
en een of meer aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten wordt gesloten en 
de verrichting van diensten met 
uitzondering van die als bedoeld in de 
punten 2 en 4 als voorwerp heeft, waarbij 
de tegenprestatie voor de te verrichten 
diensten bestaat hetzij uitsluitend in het 
recht de diensten die het voorwerp van het 
contract vormen, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs, 
tenzij het gaat om zuivere machtigingen, 
in het bijzonder machtigingen voor het 
gebruik van een openbaar goed of 
openbare grond;

Or. de

Motivering

Verduidelijking dat zuivere machtigingen, bijvoorbeeld overeenkomsten over het gebruik van 
wegen, niet aan de richtlijn onderworpen zijn.

Amendement 417
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "concessie voor diensten": Een 
"concessie voor diensten": een contract 
onder bezwarende titel dat schriftelijk
tussen een of meer ondernemers en een of 
meer aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten wordt gesloten
en de verrichting van diensten met 
uitzondering van die als bedoeld in de 
punten 2 en 4 als voorwerp heeft, waarbij 
de tegenprestatie voor de te verrichten 
diensten bestaat hetzij uitsluitend in het 
recht de diensten die het voorwerp van het 
contract vormen, te exploiteren, hetzij in 
dit recht, gepaard gaande met een prijs.

(7) "concessie voor diensten": Een 
"concessie voor diensten": een schriftelijk
contract onder bezwarende titel waarmee
een of meer aanbestedende diensten de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de diensten waarmee ze belast zijn, 
overdragen aan een of meer ondernemers, 
waarbij de tegenprestatie voor die delegatie
- met de kracht van 
dienstverleningsverplichting - hetzij 
uitsluitend in het recht bestaat het werk dat
het voorwerp van het contract vormt, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs. Het recht de werken 
of diensten te exploiteren impliceert de 
overdracht aan de concessiehouder van 
het wezenlijk economisch risico dat aan 
de exploitatie van die werken of diensten 
verbonden is, gedefinieerd als het risico 
van blootstelling aan de grillen van de 
markt. De concessiehouder wordt geacht 
het wezenlijk exploitatierisico op zich te 
nemen wanneer er onder normale 
exploitatieomstandigheden 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 
afgeschreven.

Or. fr

Amendement 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Een "concessie voor diensten": 
een contract onder bezwarende titel dat 
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schriftelijk tussen een of meer 
ondernemers en een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten wordt gesloten en de verrichting 
van diensten met uitzondering van die als 
bedoeld in de punten 2 en 4 als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de te 
verrichten diensten bestaat hetzij 
uitsluitend in het recht de diensten die het 
voorwerp van het contract vormen, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs; Procedures van de 
lidstaten die berusten op het beginsel dat 
alle dienstverleners die in staat zijn om te 
voldoen aan de vooraf bij wet vastgestelde 
voorwaarden, onafhankelijk van hun 
rechtsvorm tot de dienstverlening 
toegelaten worden, zijn geen concessies 
voor diensten, indien daarbij de algemene 
beginselen van gelijke behandeling, 
transparantie en niet-discriminatie in acht 
worden genomen; 

Or. de

Motivering

In de richtlijn moet uitdrukkelijk worden verduidelijkt dat alle potentiële dienstverleners een 
gegarandeerd algemeen recht hebben op toelating tot de verlening van diensten en niet onder 
het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

Amendement 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Een "concessie voor diensten": 
een contract onder bezwarende titel dat 
schriftelijk tussen een of meer 
ondernemers en een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten wordt gesloten en de verrichting 
van diensten met uitzondering van die als 
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bedoeld in de punten 2 en 4 als voorwerp 
heeft, waarbij de tegenprestatie voor de te 
verrichten diensten bestaat hetzij 
uitsluitend in het recht de diensten die het 
voorwerp van het contract vormen, te 
exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard 
gaande met een prijs; Machtigingen of 
enkel de machtiging voor het gebruik van 
een openbaar goed of openbare grond zijn 
geen concessies voor diensten als bedoeld 
in deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat bepaalde gebieden niet onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen, bijvoorbeeld overeenkomsten over het gebruik van wegen, die alleen 
betrekking hebben op machtigingen door de overheid en geen regelingen voor het plaatsen 
van overheidsopdrachten zijn.

Amendement 420
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "Ondernemer": elke natuurlijke of 
rechtspersoon of publieke entiteit, of een 
combinatie van deze personen en/of 
entiteiten, die de uitvoering van werken 
en/of een werk, leveringen of diensten op 
de markt aanbiedt.

10. "Ondernemer": elke natuurlijke of 
rechtspersoon of publieke entiteit, of een 
combinatie van deze personen, inclusief 
consortia van ondernemingen, en/of 
entiteiten, die de uitvoering van werken 
en/of een werk, leveringen of diensten op 
de markt aanbiedt.

Or. it

Amendement 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "Elektronisch middel": een middel 
waarbij gebruik wordt gemaakt van
elektronische apparatuur voor 
gegevensverwerking (met inbegrip van 
digitale compressie) en gegevensopslag, 
alsmede van verspreiding, overbrenging 
en ontvangst door middel van draden, 
straalverbindingen, optische middelen of 
andere elektromagnetische middelen.

(12) "Elektronisch middel": elektronische 
apparatuur voor gegevensverwerking (met 
inbegrip van digitale compressie) en de 
opslag van gegevens, die worden 
verspreid, overgebracht en ontvangen 
door middel van draden, 
straalverbindingen, optische middelen of 
andere elektromagnetische middelen. in 
het geval van een concessie voor werken 
betreft "elektronisch middel" ook het 
gebruik van interoperabele 
driedimensionele afbeeldingen van het 
ontwerp, de uitvoering en het gebruik van 
het gebouw of de infrastructuur;

Or. en

Motivering

Dit is een essentieel instrument dat de aanbestedende diensten in staat stelt het 
besluitvormingsproces, het concept ´waarde voor geld´ en de efficiëntie te verbeteren. Deze 
maatregel zal tot besparing van belastinggeld leiden, omdat wordt gewaarborgd dat 
alternatieve ontwerpen vrij gemakkelijk kunnen worden beoordeeld en dat met name 
energiebesparingen en andere besparingen gedurende de levenscyclus aan een behoorlijke 
kostenberekening worden onderworpen en met elkaar worden vergeleken. 

Amendement 422
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "Concessiedocumenten": alle 
documenten die zijn vervaardigd door of 
waarnaar wordt verwezen door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit om elementen van de aanbesteding 
of de procedure te beschrijven of te 
bepalen, inclusief de aankondiging van de 
opdracht, de technische specificaties, 
voorgestelde voorwaarden van de 

(13) "Concessiedocumenten": alle 
documenten die zijn vervaardigd door of 
waarnaar wordt verwezen door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit om elementen van de 
concessieopdracht te beschrijven of te 
bepalen.
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opdracht, formaten voor de presentatie 
van documenten door gegadigden en 
inschrijvers, informatie over algemeen 
geldende verplichtingen en alle 
additionele documenten.

Or. en

Amendement 423
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "sociaal duurzaam 
productieproces": De concessieopdracht 
wordt uitgevoerd overeenkomstig de 
wetgeving, regelgeving en normen op het 
vlak van gezondheid en veiligheid, het 
sociaal recht en arbeidsrecht, in het
bijzonder overeenkomstig het beginsel van 
gelijke behandeling op de werkvloer. Het 
beginsel van gelijke behandeling op de 
werkplek heeft betrekking op de naleving 
van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, 
met inbegrip van gezondheids- en 
veiligheids- en sociale en 
arbeidswetgeving, -voorschriften en -
normen zoals bepaald door de Unie en in 
de nationale wetgeving en collectieve 
overeenkomsten, die van toepassing zijn 
waar de aanbieding van werken, diensten 
en leveringen plaatsvindt;

Or. fr

Amendement 424
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "Levenscyclus": alle opeenvolgende 
en/of onderling verbonden stadia, 
waaronder productie, vervoer, gebruik en 
onderhoud, van het bestaan van een 
product, werk of verrichting van een 
dienst, van de verkrijging van de 
grondstof of de opwekking van 
hulpbronnen tot de verwijdering, de 
opruiming of de afwerking.

(14) "Kenmerken van de levenscyclus": 
de kenmerken van de levenscyclus houden 
verband met ongeacht welk deel van de 
levenscyclus van een product of een werk
of verrichting van een dienst. De 
kenmerken van de levenscyclus zitten 
vervat in een product ten gevolge van 
keuzes die zijn gemaakt tijdens het 
productieproces of andere stadia van de 
levenscyclus van een product waarin het 
product niet in gebruik is, zelfs als zulke 
kenmerken niet tot uiting komen in de 
fysieke of functionele eigenschappen van 
het resulterende werk of de resulterende 
dienst. De kenmerken van de levenscyclus 
die verband houden met het 
productieproces omvatten de naleving van 
de milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften en het sociaal en 
arbeidsrecht, zoals deze zijn vastgesteld in 
internationale, uniale en nationale 
wetgeving en, in voorkomend geval, in 
collectieve overeenkomsten die van 
toepassing zijn daar waar het werk of de 
dienst wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "Levenscyclus": alle opeenvolgende 
en/of onderling verbonden stadia, 
waaronder productie, vervoer, gebruik en 
onderhoud, van het bestaan van een 
product, werk of verrichting van een 
dienst, van de verkrijging van de grondstof 
of de opwekking van hulpbronnen tot de 

(14) "Levenscyclus": alle opeenvolgende 
en/of onderling verbonden stadia, 
waaronder productie, vervoer, gebruik en 
onderhoud, van het bestaan van een 
product, werk of verrichting van een 
dienst, van de verkrijging van de grondstof 
of de opwekking van hulpbronnen tot de 
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verwijdering, de opruiming of de 
afwerking.

verwijdering of de opruiming.

Or. de

Motivering

Het is niet duidelijk wat hier met het begrip "afwerking" concreet wordt bedoeld. Omdat het 
begrip te vaag is, moet het worden geschrapt.

Amendement 426
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "levenscyclus": alle opeenvolgende 
en/of onderling verbonden stadia, 
waaronder productie, vervoer, gebruik en 
onderhoud, van het bestaan van een 
product, werk of verrichting van een 
dienst, van de verkrijging van de grondstof 
of de opwekking van hulpbronnen tot de 
verwijdering, de opruiming of de 
afwerking.

(14) de "levenscyclus" en het "sociaal 
duurzaam productieproces" dienen de 
grondslag te vormen voor de bepaling van 
wat de economisch meest interessante 
inschrijving is, rekening houdend met 
sociale en milieutechnische aspecten 
alsook met de gevolgen van alle 
opeenvolgende en/of onderling verbonden 
stadia, waaronder productie, vervoer, 
gebruik en onderhoud, van het bestaan van 
een product, werk of verrichting van een 
dienst, van de verkrijging van de grondstof 
of de opwekking van hulpbronnen tot de 
verwijdering, de opruiming of de 
afwerking. De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten kunnen tevens 
gebruikmaken van de technische 
specificaties of gunningscriteria om de te 
voorziene negatieve sociale en 
milieutechnische gevolgen te 
minimaliseren en de positieve sociale en 
milieutechnische gevolgen die wat betreft 
kosten-baten het beste resultaat opleveren, 
te maximaliseren.

Or. fr
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Amendement 427
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) "Bezwarende titel": er is sprake 
van een bezwarende titel als wederzijds 
bindende verplichtingen, waarbij de 
uitvoering van de werken of diensten is 
onderworpen aan specifieke door de 
aanbestedende dienst of entiteit bepaalde 
vereisten, juridisch afdwingbaar zijn.

Or. en

Amendement 428
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht de werken of diensten te 
exploiteren als bedoeld in de punten 2, 4 
en 7 van lid 1 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.

Het recht om de werken of diensten te 
exploiteren houdt de overdracht aan de 
concessiehouder in van het economische
risico dat inherent is aan de exploitatie 
van deze werken of diensten en dat 
gedefinieerd is als het risico van 
blootstelling aan de grillen van de markt.
De concessiehouder wordt geacht het 
wezenlijk operationeel risico op zich te 
nemen wanneer er, onder normale 
exploitatievoorwaarden, 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; wanneer 
echter het operationeel risico voor 
bepaalde markten van meet af aan 
beperkt is, en dit beperkte risico volledig 
wordt overgedragen aan de 
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concessiehouder, is kwalificatie als 
concessie niet bij voorbaat uitgesloten.

Or. en

Amendement 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht de werken of diensten te 
exploiteren als bedoeld in de punten 2, 4 en 
7 van lid 1 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.

Het recht de werken of diensten te 
exploiteren als bedoeld in de punten 2, 4 en 
7 van lid 1 vereist de overdracht aan de 
concessiehouder 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.
Wanneer de concessie zich bevindt in een 
activiteitensector die onderworpen is aan 
voorschriften of regulering waarmee het 
aan de exploitatie van de concessie 
inherente financiële risico beperkt wordt, 
wordt de concessiehouder niettemin 
geacht het wezenlijk operationeel risico te 
dragen wanneer de concessiehouder het 
operationeel risico waarmee de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit geconfronteerd is geheel of ten 
minste in aanzienlijke mate draagt, ook 
indien dat risico van meet af aan zeer 
beperkt is vanwege de gedetailleerde 
publiekrechtelijke voorschriften waaraan 
die dienst onderworpen is. 

Or. en
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Motivering

De definitie van overdracht van wezenlijk risico moet de jurisprudentie van het EHvJ (zaak 
C-206/08 en zaak C 274-09) uitdrukkelijk weergeven. Op grond hiervan kan er sprake zijn 
van een concessie zelfs indien het bedrag van het feitelijke overgedragen risico bij wet 
beperkt is.

Amendement 430
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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; dit geldt 
tevens voor gevallen waarin het 
operationeel risico vanaf het begin 
verlaagd is.

Or. de

Motivering

Verduidelijking met het oog op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak 
WAZV Gotha (C-206/08), op grond waarvan er ook sprake kan zijn van concessies, als het 
risico van de concessiehouder ten gevolge van bestaande publiekrechtelijke bepalingen van 
tevoren is verlaagd.

Amendement 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



PE496.581v03-00 168/190 AM\916800NL.doc

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

De gunning van een concessie 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.

Or. pl

Motivering

Toekenning van het recht op exploitatie is alleen een passende vorm van beloning voor de 
concessie, daarom wordt vervanging ervan voorgesteld.

Amendement 432
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat economische risico kan bestaan uit: Schrappen
(a) het risico verbonden aan het gebruik 
van de werken of de vraag naar de 
verrichting van de dienst; of
(b) het risico verbonden aan de 
beschikbaarheid van de infrastructuur die 
door de concessiehouder wordt 
aangeboden of wordt gebruikt voor de 
verrichting van diensten voor de 
gebruikers.
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Or. en

Amendement 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat economische risico kan bestaan uit: Schrappen
a) het risico verbonden aan het gebruik 
van de werken of de vraag naar de 
verrichting van de dienst; of
b) het risico verbonden aan de 
beschikbaarheid van de infrastructuur die 
door de concessiehouder wordt 
aangeboden of wordt gebruikt voor de 
verrichting van diensten voor de 
gebruikers.

Or. de

Motivering

Het begrip "economisch risico" moet met het oog op de samenhang worden vervangen door 
het begrip "operationeel risico". Dit wordt in overweging 8 bis (nieuw) nauwkeuriger 
gedefinieerd.

Amendement 434
Riikka Manner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat economische risico kan bestaan uit: Dat operationele risico kan bestaan uit:

Or. fi
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Amendement 435
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het risico verbonden aan de 
beschikbaarheid van de infrastructuur die 
door de concessiehouder wordt 
aangeboden of wordt gebruikt voor de 
verrichting van diensten voor de 
gebruikers.

b) het risico verbonden aan de 
beschikbaarheid van de infrastructuur die 
door de concessiehouder wordt 
aangeboden of wordt gebruikt voor de 
verrichting van diensten voor de 
gebruikers, met inbegrip van de 
aanbestedende diensten.

Or. it

Amendement 436
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de vaststelling van het wezenlijk 
operationeel risico moet rekening worden 
gehouden met de criteria van Eurostat, 
die nodig zijn om vast te stellen of de 
investering in de begroting van de 
overheid of van de particuliere 
onderneming moet worden opgenomen, 
teneinde uitvoering te geven aan de 
buitensporigtekortprocedure. 

Or. it

Amendement 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

2 bis. 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 operationeel risico. De 
concessiehouder wordt geacht 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. Dit geldt ook als het 
operationele risico van tevoren verlaagd 
is.

Or. de

Motivering

In overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (zie WAZV Gotha 
(C-206/08)) moet de aanbestedende dienst de vrijheid hebben om diensten door middel van 
een concessie te laten verrichten. Ook wanneer dat met het gebruik verbonden risico op grond 
van publiekrechtelijke regulering van de sector beperkt is. Dit geldt ook voor markten waarbij 
het risico van de concessiehouder op grond van publiekrechtelijke bepalingen van tevoren 
verlaagd is.

Amendement 438
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechten die zijn verleend door middel van 
een procedure waarbij voor toereikende 
publiciteit is gezorgd en waarbij de 
verlening van die rechten gebaseerd was 
op objectieve criteria, vormen geen 
"bijzondere of uitsluitende rechten" in de 
zin van deze richtlijn. Deze procedure 
omvat:

Schrappen
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(a) aanbestedingsprocedures met 
voorafgaande uitnodiging tot inschrijving 
overeenkomstig Richtlijn [2004/18/EG of 
2004/17/EG] of deze richtlijn
(b) procedures uit hoofde van andere 
wetgevingshandelingen van de Unie, 
opgenomen in de lijst van bijlage XI, die 
zorgen voor toereikende voorafgaande 
transparantie voor het verlenen van 
vergunningen op basis van objectieve 
criteria.

Or. en

Amendement 439
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de procedures in de zin van 
wetgeving van de lidstaten die in 
overeenstemming is met de in het Verdrag 
vastgelegde beginselen van gelijke 
behandeling, transparantie, evenredigheid 
en wederzijdse erkenning.

Or. it

Amendement 440
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 46 
vast te stellen om de lijst van de uniale 
wetgevingshandelingen in bijlage XI te 

Schrappen
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wijzigen wanneer wegens de vaststelling 
van nieuwe uniale wetgeving of de 
intrekking van uniale wetgeving deze 
wijziging noodzakelijk blijkt.

Or. en

Amendement 441
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Drempels
1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende concessies waarvan de waarde 
5 000 000 EUR of meer bedraagt.:
(a) concessies die door aanbestedende 
entiteiten worden gesloten voor de 
uitoefening van een van de activiteiten als 
bedoeld in bijlage III;
(b) door aanbestedende diensten gesloten 
concessies.
2. Concessies voor diensten waarvan de 
waarde 2 500 000 EUR of meer, maar 
minder dan 5 000 000 EUR bedraagt, met 
uitzondering van sociale diensten en 
andere specifieke diensten, zijn 
onderworpen aan de verplichting een 
aankondiging van de gunning van een 
concessie in overeenstemming met de 
artikelen 27 en 28 te publiceren.

Or. en

Amendement 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende concessies waarvan de waarde 
5 000 000 EUR of meer bedraagt.:

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende concessies waarvan de waarde 
gelijk is aan of hoger dan:

Or. en

Amendement 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende concessies waarvan de waarde 
5 000 000 EUR of meer bedraagt:

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende concessies waarvan de waarde 
10 000 000 EUR of meer bedraagt:

Or. de

Motivering

Op grond van de lange looptijd van concessies moet de drempelwaarde toereikend zijn om de 
evenredigheid van de administratieve lasten te garanderen. Een drempelwaarde van slechts 5 
miljoen euro zou juist voor kleine aanbestedende diensten regelmatig leiden tot hoge 
administratieve lasten.

Amendement 444
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidend deel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende concessies waarvan de waarde 
5 000 000 EUR of meer bedraagt.:

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende concessies waarvan de waarde 
10 000 000 EUR of meer bedraagt.:
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Or. fr

Amendement 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) concessies die door aanbestedende 
entiteiten worden gesloten voor de 
uitoefening van een van de activiteiten als 
bedoeld in bijlage III;

a) 5 000 000 EUR wanneer de looptijd van 
de concessie niet langer is dan vijf jaar

Or. en

Amendement 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) concessies die door aanbestedende 
entiteiten worden gesloten voor de 
uitoefening van een van de activiteiten als 
bedoeld in bijlage III;

a) concessies die door aanbestedende 
entiteiten worden gesloten voor de 
uitoefening van een van de activiteiten als 
bedoeld in bijlage III en die een netwerk of 
geografisch begrensd gebied betreffen 
waarbij minstens 100 000 klanten zijn 
aangesloten of waarin minstens 100 000 
inwoners leven;

Or. de

Motivering

Aanpassing aan de waarden in artikel 26, lid 4, van de Richtlijn betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (2009/72/EG).
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Amendement 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door aanbestedende diensten gesloten 
concessies.

b) 1 000 000 EUR vermenigvuldigd met de 
maximumlooptijd van de concessie in 
kalenderjaren, wanneer de bedoelde 
looptijd, toegestane verlenging niet 
meegerekend, langer is dan vijf jaar.
Wanneer de bedoelde looptijd geen rond 
aantal jaren bedraagt, wordt de looptijd 
naar beneden afgerond tot de 
dichtstbijzijnde volledige kalendermaand 
en wordt de drempel naar beneden 
afgerond tot de dichtstbijzijnde 80 000 
EUR
De bedoelde looptijd voor de berekening 
van de drempel wordt vermeld in de 
aankondiging van de concessie, of is, 
wanneer geen aankondiging van een 
opdracht is voorzien, de looptijd zoals deze 
geraamd wordt op het moment waarop de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit een begin maakt met de procedure 
voor de gunning van de concessie, door 
bijvoorbeeld contact op te nemen met 
ondernemingen in verband met de 
aanbesteding.

Or. en

Motivering

Aldus wordt rekening gehouden met de zorg dat de drempel van 5 000 000 EUR misschien te 
laag is voor langetermijncontracten en wordt een redelijk, rollend drempelmechanisme voor 
langere periodes ingevoerd. Ook zal de tegenwaarde in nationale munt moeten worden 
berekend voor niet-eurolanden. Dit kan waarschijnlijk worden overgenomen uit de 
hoofdrichtlijn (artikel 78 van de huidige richtlijn betreffende overheidsopdrachten) en is een 
technisch amendement dat waarschijnlijk behandeld kan worden door de juristen-
taalkundigen.
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Amendement 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie controleert iedere 
twee jaar vanaf de inwerkingtreding van 
deze richtlijn de in lid 1, onder (a) en (b) 
vastgestelde drempels en herziet deze zo 
nodig overeenkomstig de procedure van 
deze richtlijn.
De drempels worden verhoogd met het 
gewogen gemiddelde jaarlijkse 
inflatiepercentage dat wordt gemeten door 
de geharmoniseerde indexcijfers van de 
consumentenprijzen van de Europese 
Unie zoals bepaald in Verordening (EG) 
nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 
1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers 
van de consumptieprijzen en dat wordt 
gepubliceerd door Eurostat, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de laatst 
gepubliceerde index vóór de datum van 
herziening uit hoofde van dit artikel. De 
aldus herziene drempelwaarden worden, 
indien nodig, naar beneden afgerond op 
het dichtstbijzijnde veelvoud van 100 000 
EUR.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie ontbrak een passende verwijzing naar de procedures voor 
de herziening van de drempels. 

Amendement 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Concessies voor diensten waarvan de 
waarde 2 500 000 EUR of meer, maar 
minder dan 5 000 000 EUR bedraagt, met 
uitzondering van sociale diensten en 
andere specifieke diensten, zijn 
onderworpen aan de verplichting een 
aankondiging van de gunning van een 
concessie in overeenstemming met de 
artikelen 27 en 28 te publiceren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van de tussendrempel, overeenkomstig het standpunt van de rapporteur.

Amendement 450
Françoise Castex

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Concessies voor diensten waarvan de 
waarde 2 500 000 EUR of meer, maar 
minder dan 5 000 000 EUR bedraagt, met 
uitzondering van sociale diensten en andere 
specifieke diensten, zijn onderworpen aan 
de verplichting een aankondiging van de 
gunning van een concessie in 
overeenstemming met de artikelen 27 en 
28 te publiceren.

2. Concessies voor diensten waarvan de 
waarde 5 000 000 EUR of meer, maar 
minder dan 10 000 000 EUR bedraagt, met 
uitzondering van sociale diensten en andere 
specifieke diensten, zijn onderworpen aan 
de verplichting een aankondiging van de 
gunning van een concessie in 
overeenstemming met de artikelen 27 en 
28 te publiceren.

Or. fr

Amendement 451
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methoden voor de berekening van de 
geraamde waarde van concessies

Drempels en methoden voor de berekening 
van de geraamde waarde van concessies

Or. en

Amendement 452
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De berekening van de geraamde 
waarde van een concessie is gebaseerd op 
het totale bedrag, exclusief btw, zoals 
geraamd door de aanbestedende dienst of 
de aanbestedende entiteit, met inbegrip 
van de eventuele opties en eventuele 
verlengingen van de concessie.

Schrappen

Or. en

Amendement 453
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De berekening van de geraamde 
waarde van een concessie is gebaseerd op 
het totale bedrag, exclusief btw, zoals 
geraamd door de aanbestedende dienst of 
de aanbestedende entiteit, met inbegrip 
van de eventuele opties en eventuele 
verlengingen van de concessie.

Schrappen

Or. en
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Amendement 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De berekening van de geraamde 
waarde van een concessie is gebaseerd op 
het totale bedrag, exclusief btw, zoals 
geraamd door de aanbestedende dienst of 
de aanbestedende entiteit, met inbegrip 
van de eventuele opties en eventuele 
verlengingen van de concessie.

1. De waarde van een concessie is de 
geraamde totale omzet van de 
concessiehouder, exclusief btw, die 
voortvloeit uit de werken en diensten met 
inbegrip van leveringen die in het kader 
van de uitvoering van de concessie worden 
verricht.

Or. de

Amendement 455
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De berekening van de geraamde waarde 
van een concessie is gebaseerd op het 
totale bedrag, exclusief btw, zoals geraamd 
door de aanbestedende dienst of de
aanbestedende entiteit, met inbegrip van
de eventuele opties en eventuele 
verlengingen van de concessie.

1. De berekening van de geraamde waarde 
van een concessie is gebaseerd op de omzet 
vóór belasting uit de concessie gedurende 
de looptijd ervan, zoals geraamd door de 
concessiegever, vermeerderd met 
eventuele door laatstgenoemden 
ontvangen investeringssubsidies.
Deze raming is geldig op het ogenblik 
waarop de concessieaankondiging wordt 
gezonden of, in gevallen waarin deze 
aankondiging niet is gepland, op het 
ogenblik waarop de concessiegever de 
concessiegunningsprocedure begint.
Wanneer de waarde wordt gewijzigd naar 
aanleiding van onderhandelingen tijdens 
de gunningsprocedure, geldt de raming 
die is opgegeven bij de ondertekening van 
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het contract.

Or. fr

Motivering

Er wordt bij de berekening van de omzet momenteel geen rekening gehouden met 
investeringssubsidies (dit in tegenstelling tot exploitatiesubsidies), dit terwijl de 
investeringssubsidies bij sommige concessies zeer hoog zijn. Om de ware waarde van de 
concessie te kunnen berekenen, is het dus noodzakelijk zowel met de omzet als met de 
investeringssubsidies rekening te houden.

Amendement 456
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze richtlijn is van toepassing op 
concessies waarvan de waarde 8 000 
000 EUR of meer bedraagt.

Or. en

Amendement 457
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

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 

Schrappen
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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.
Wanneer de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende entiteit voorziet in 
prijzengeld of betalingen aan gegadigden 
of inschrijvers, berekent hij deze door in 
de geraamde waarde van de concessie.

Or. en

Amendement 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

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.

Schrappen

Wanneer de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende entiteit voorziet in 
prijzengeld of betalingen aan gegadigden 
of inschrijvers, berekent hij deze door in 
de geraamde waarde van de concessie.

Or. de
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Motivering

Vereenvoudiging van de regelingen voor de gunning van concessies. Bovendien leidt het 
combineren van opdrachten tot problemen, zodat het begrip "één project" geschrapt moet 
worden, zie ook het schrappen van overweging 10.

Amendement 459
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de beoordeling van de drempel 
is de geraamde waarde van de concessie 
gelijk aan de geraamde gecumuleerde 
inkomsten, exclusief belasting, gedurende 
de looptijd van de opdracht. De methode 
voor de berekening van de geraamde 
waarde van een concessie wordt 
gespecificeerd in de 
concessiedocumenten.

Or. en

Amendement 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De wijze waarop de geraamde waarde 
van een concessie wordt berekend, mag 
niet bedoeld zijn om de concessie aan de 
toepassing van de richtlijn te onttrekken. 
Een project voor werken of een geheel 
van diensten mag niet zodanig worden 
onderverdeeld dat de opdracht hierdoor 
niet binnen het toepassingsgebied van 
deze richtlijn valt, tenzij objectieve 

Schrappen
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redenen dit rechtvaardigen.

Or. de

Motivering

Vereenvoudiging van de regelingen voor de gunning van concessies.

Amendement 461
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De wijze waarop de geraamde waarde 
van een concessie wordt berekend, mag 
niet bedoeld zijn om de concessie aan de 
toepassing van de richtlijn te onttrekken. 
Een project voor werken of een geheel 
van diensten mag niet zodanig worden 
onderverdeeld dat de opdracht hierdoor 
niet binnen het toepassingsgebied van 
deze richtlijn valt, tenzij objectieve 
redenen dit rechtvaardigen.

3. De wijze waarop de geraamde waarde 
van een concessie wordt berekend, mag 
niet bedoeld zijn om de concessie aan de 
toepassing van de richtlijn te onttrekken.

Or. en

Amendement 462
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze raming is geldig op het ogenblik 
waarop de concessieaankondiging wordt 
gezonden of, in gevallen waarin deze 
aankondiging niet is gepland, op het 
ogenblik waarop de aanbestedende dienst 
of de aanbestedende entiteit de 
concessiegunningsprocedure aanvangt, in 

Schrappen
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het bijzonder door omschrijving van de 
voornaamste kenmerken van de 
voorgenomen concessie.

Or. en

Amendement 463
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met betrekking tot concessies voor 
openbare werken en concessies voor 
werken wordt bij de bepaling van de 
geraamde waarde rekening gehouden met 
de kosten van de werken en met de totale 
geraamde waarde van de leveringen en 
diensten die door de aanbestedende 
diensten of entiteiten ter beschikking van 
de aannemer worden gesteld, op 
voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de werken.

Schrappen

Or. en

Amendement 464
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met betrekking tot concessies voor 
openbare werken en concessies voor 
werken wordt bij de bepaling van de 
geraamde waarde rekening gehouden met 
de kosten van de werken en met de totale 
geraamde waarde van de leveringen en 
diensten die door de aanbestedende 

Schrappen
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diensten of entiteiten ter beschikking van 
de aannemer worden gesteld, op 
voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de werken.

Or. en

Amendement 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met betrekking tot concessies voor 
openbare werken en concessies voor 
werken wordt bij de bepaling van de 
geraamde waarde rekening gehouden met 
de kosten van de werken en met de totale 
geraamde waarde van de leveringen en 
diensten die door de aanbestedende 
diensten of entiteiten ter beschikking van 
de aannemer worden gesteld, op 
voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de werken.

Schrappen

Or. de

Motivering

Vereenvoudiging van de regelingen voor de gunning van concessies.

Amendement 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met betrekking tot concessies voor 
openbare werken en concessies voor 
werken wordt bij de bepaling van de 

5. Met betrekking tot concessies voor 
openbare werken en concessies voor 
werken wordt bij de bepaling van de 
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geraamde waarde rekening gehouden met 
de kosten van de werken en met de totale 
geraamde waarde van de leveringen en 
diensten die door de aanbestedende 
diensten of entiteiten ter beschikking van 
de aannemer worden gesteld, op 
voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de werken.

geraamde waarde rekening gehouden met 
de kosten van de werken en met de totale 
geraamde waarde van de leveringen en 
diensten die door de aanbestedende 
diensten of entiteiten ter beschikking van 
de aannemer worden gesteld, op 
voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de werken. Met 
betrekking tot concessies voor collectieve 
goederen bestemd voor de dienstverlening 
aan het publiek, wordt de drempel per 
jaar geraamd en berekend.

Or. it

Amendement 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met betrekking tot concessies voor
openbare werken en concessies voor 
werken wordt bij de bepaling van de 
geraamde waarde rekening gehouden met 
de kosten van de werken en met de totale 
geraamde waarde van de leveringen en 
diensten die door de aanbestedende 
diensten of entiteiten ter beschikking van 
de aannemer worden gesteld, op 
voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de werken.

5. Met betrekking tot concessies voor 
openbare werken en concessies voor 
werken wordt bij de bepaling van de 
geraamde waarde rekening gehouden met 
de kosten van de werken en met de totale 
geraamde waarde van de leveringen en 
diensten die door de aanbestedende 
diensten of entiteiten ter beschikking van 
de aannemer worden gesteld, op 
voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de werken. Met 
betrekking tot concessies voor collectieve 
goederen bestemd voor de dienstverlening 
aan het publiek, wordt de drempel per 
jaar geraamd en berekend.

Or. it

Amendement 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Met betrekking tot concessies voor 
collectieve goederen bestemd voor de 
directe dienstverlening aan consumenten, 
wordt de drempel per jaar geraamd.

Or. it

Motivering

Gezien de specifieke kenmerken van bepaalde concessies (zoals die voor de toeristische-
recreatieve sector) moet een minimumdrempel voor de toepassing van de richtlijn worden 
berekend, waarbij moet worden benadrukt dat deze per jaar en niet voor de gehele duur van 
de concessie moet worden geraamd.

Amendement 469
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een voorgenomen werk of een 
voorgenomen aankoop van diensten 
aanleiding kan geven tot concessies die 
gelijktijdig in afzonderlijke percelen 
worden gegund, moet de geraamde totale 
waarde van al deze percelen als grondslag 
worden genomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 470
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een voorgenomen werk of een 
voorgenomen aankoop van diensten 
aanleiding kan geven tot concessies die 
gelijktijdig in afzonderlijke percelen 
worden gegund, moet de geraamde totale 
waarde van al deze percelen als grondslag 
worden genomen.

Schrappen

Or. it

Amendement 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een voorgenomen werk of een 
voorgenomen aankoop van diensten 
aanleiding kan geven tot concessies die 
gelijktijdig in afzonderlijke percelen 
worden gegund, moet de geraamde totale 
waarde van al deze percelen als grondslag 
worden genomen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Vereenvoudiging van de regelingen voor de gunning van concessies.

Amendement 472
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De aanbestedende diensten kunnen 
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concessies in afzonderlijke percelen 
gunnen, waarbij de geraamde totale 
waarde van deze percelen als grondslag 
wordt genomen. Wanneer de 
samengetelde waarde van de percelen 
gelijk is aan of groter is dan het in 
artikel 5 bepaalde drempelbedrag, is deze 
richtlijn van toepassing op de gunning 
van elk perceel.

Or. it


