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Amendement 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer in het kader van een 
concessieprocedure geen of geen 
geschikte inschrijvingen of geen 
aanvragen zijn ingediend, mits de 
oorspronkelijke voorwaarden van de 
concessieopdracht niet wezenlijk zijn 
gewijzigd en mits een verslag wordt 
gezonden aan de Commissie of aan de 
ingevolge artikel 84 van Richtlijn [tot 
vervanging van Richtlijn 2004/18/EG] 
aangewezen nationale toezichtsinstantie 
wanneer deze daarom verzoeken;

Schrappen

Or. de

Motivering

Schrapping omwille van de samenhang met artikel 30 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten.

Amendement 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de werken of diensten alleen 
kunnen worden verricht door een 
bepaalde ondernemer wegens de 
afwezigheid van concurrentie om 
technische redenen, de bescherming van 
octrooien, auteursrechten of andere 
intellectuele eigendomsrechten en 
wanneer er geen redelijk alternatief of 

Schrappen
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substituut bestaat en het ontbreken van 
concurrentie niet het gevolg is van een 
kunstmatige beperking van de parameters 
van de concessiegunning;

Or. de

Motivering

Deze aanpassing is nodig gezien de herformulering van lid 5.

Amendement 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de werken of diensten alleen 
kunnen worden verricht door een 
bepaalde ondernemer wegens de 
afwezigheid van concurrentie om 
technische redenen, de bescherming van 
octrooien, auteursrechten of andere 
intellectuele eigendomsrechten en 
wanneer er geen redelijk alternatief of 
substituut bestaat en het ontbreken van 
concurrentie niet het gevolg is van een 
kunstmatige beperking van de parameters 
van de concessiegunning;

Schrappen

Or. de

Motivering

Schrapping omwille van de samenhang met artikel 30 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten.

Amendement 745
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de werken of diensten alleen 
kunnen worden verricht door een bepaalde 
ondernemer wegens de afwezigheid van 
concurrentie om technische redenen, de 
bescherming van octrooien, auteursrechten 
of andere intellectuele eigendomsrechten 
en wanneer er geen redelijk alternatief of 
substituut bestaat en het ontbreken van 
concurrentie niet het gevolg is van een 
kunstmatige beperking van de parameters 
van de concessiegunning;

b) wanneer de werken of diensten alleen 
kunnen worden verricht door een bepaalde 
ondernemer wegens de afwezigheid van 
concurrentie om technische redenen, de 
bescherming van octrooien, auteursrechten 
of andere intellectuele eigendomsrechten, 
met inbegrip van rechten die aan de 
ondernemer de beschikbaarheid van de 
grond garanderen, evenals andere niet-
fungibele uitrusting die essentieel en 
noodzakelijk is om het voorwerp van de 
concessieopdracht te realiseren, en 
wanneer er geen redelijk alternatief of 
substituut bestaat en het ontbreken van 
concurrentie niet het gevolg is van een 
kunstmatige beperking van de parameters 
van de concessiegunning;

Or. it

Motivering

Dit amendement gaat uit van de noodzaak van bescherming van de zakelijke rechten, zoals 
het eigendomsrecht, en van de persoonlijke rechten, zoals rechten verworven door middel van 
huur- of pachtcontracten, die een ondernemer kan genieten met betrekking tot bepaalde 
specifieke stukken grond die nodig zijn voor de uitvoering van de werken en/of diensten die 
voorwerp zijn van de concessieopdracht, waarbij die rechten behoren tot de "andere 
intellectuele-eigendomsrechten" waar de huidige tekst reeds naar verwijst. 

Amendement 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in geval van nieuwe werken of 
diensten, bestaande uit de herhaling van 
soortgelijke werken of diensten die aan de 
ondernemer worden toevertrouwd aan wie 
dezelfde aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten een 

Schrappen
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oorspronkelijke concessie hebben gegund 
behoudens de verplichting als bedoeld in 
lid 1, mits deze werken of deze diensten 
overeenstemmen met een basisproject 
waarvoor de oorspronkelijke concessie is 
gegund. Het basisproject vermeldt de 
omvang van mogelijke additionele werken 
of diensten en de voorwaarden waaronder 
deze worden gegund.

Or. de

Motivering

Deze aanpassing is nodig gezien de herformulering van lid 5.

Amendement 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in geval van nieuwe werken of 
diensten, bestaande uit de herhaling van 
soortgelijke werken of diensten die aan de 
ondernemer worden toevertrouwd aan wie 
dezelfde aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten een 
oorspronkelijke concessie hebben gegund 
behoudens de verplichting als bedoeld in 
lid 1, mits deze werken of deze diensten 
overeenstemmen met een basisproject 
waarvoor de oorspronkelijke concessie is 
gegund. Het basisproject vermeldt de 
omvang van mogelijke additionele werken 
of diensten en de voorwaarden waaronder 
deze worden gegund.

Schrappen

Or. de

Motivering

Schrapping omwille van de samenhang met artikel 30 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten.
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Amendement 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) in geval van concessies voor 
collectieve goederen bestemd voor de 
verlening van diensten op het gebied van 
strandrecreatie op initiatief en verzoek 
van een ondernemer, die dusdanig het 
uitgangspunt vormen van zijn 
onderneming dat hij, indien de concessie 
wegvalt, zijn recht op eigendom van de 
onderneming verliest.

Or. it

Amendement 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) in geval van concessies voor 
collectieve goederen bestemd voor de 
verlening van diensten, op verzoek van de 
ondernemer aan wie dezelfde 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten een oorspronkelijke concessie 
hebben gegund behoudens de verplichting 
als bedoeld in lid 1, indien niet-gunning 
van de concessie de facto zou leiden tot 
beëindiging van de activiteiten.

Or. it

Motivering

Doel van dit amendement is de vaak door families geleide micro-entiteiten te beschermen die 
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bijvoorbeeld diensten verlenen op het gebied van toerisme en strandrecreatie, indien deze 
entiteiten bij het wegvallen van de concessie zouden ophouden te bestaan.

Amendement 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) in geval van concessies voor 
collectieve goederen bestemd voor de 
verlening van diensten op het gebied van 
strandrecreatie op initiatief en verzoek 
van een ondernemer, die dusdanig het 
uitgangspunt vormen van zijn 
onderneming dat hij, indien de concessie 
wegvalt, zijn recht op eigendom van de 
onderneming verliest.

Or. it

Amendement 751
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de aanbesteding van het eerste project 
nemen de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten voor de 
toepassing van artikel 5 de totale 
geraamde kosten van de latere werken of 
diensten in aanmerking.

Schrappen

Or. en

Amendement 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de aanbesteding van het eerste project 
nemen de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten voor de 
toepassing van artikel 5 de totale 
geraamde kosten van de latere werken of 
diensten in aanmerking.

Schrappen

Or. de

Motivering

Schrapping omwille van de samenhang met artikel 30 van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten.

Amendement 753
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor de toepassing van punt a) van de 
eerste alinea wordt een inschrijving 
geacht niet geschikt te zijn wanneer:

Schrappen

- zij onregelmatig of onaanvaardbaar is, 
en
- zij volledig niet ter zake doet ten aanzien 
van de concessie en niet tegemoet komt 
aan de behoeften van de aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit zoals 
aangegeven in de concessiedocumenten.
Inschrijvingen worden geacht 
onregelmatig te zijn, wanneer zij niet 
voldoen aan de concessiedocumenten of 
wanneer de aangeboden prijzen 
afgeschermd zijn van de normale 
marktwerking.
Inschrijvingen worden geacht 
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onaanvaardbaar te zijn in een van de 
volgende gevallen:
a) wanneer zij te laat zijn ontvangen;
b) wanneer zij zijn ingediend door 
inschrijvers die niet over de vereiste 
kwalificaties beschikken;
c) wanneer de prijs het budget van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit zoals voor de aanvang van de 
concessiegunningsprocedure vastgesteld 
en schriftelijk gedocumenteerd 
overschrijdt;
d) wanneer zij abnormaal laag zijn 
bevonden.

Or. en

Motivering

Veel te gedetailleerd en daardoor een grotere kans op fouten bij de toekenning van 
concessies. De verplichting een concessieaankondiging uit te brengen met behulp van het 
desbetreffende formulier volstaat.

Amendement 754
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) van de 
eerste alinea wordt een inschrijving geacht 
niet geschikt te zijn wanneer:

Voor de toepassing van lid 5 bis wordt een 
inschrijving geacht niet geschikt te zijn 
wanneer zij volledig niet ter zake doet ten 
aanzien van de concessie, omdat zij niet 
kan voorzien in de in de 
concessiedocumenten gespecificeerde 
behoeften van de concessiegever.

Or. fr
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Motivering

De gevallen waarin de concessiegever geen nieuwe concessieaankondiging dient te 
publiceren (zoals bedoeld in artikel 26, lid 5 bis / amendement 145 van de rapporteur), 
moeten worden verduidelijkt en beperkt. Dit is alleen mogelijk in gevallen waarin de 
inschrijvingen volledig niet ter zake doen ten aanzien van de concessie. Het is daarom 
overbodig dieper in te gaan op de onregelmatige of onaanvaardbare aard van de 
inschrijving.

Amendement 755
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij onregelmatig of onaanvaardbaar is, 
en

Schrappen

Or. fr

Motivering

De gevallen waarin de concessiegever geen nieuwe concessieaankondiging dient te 
publiceren (zoals bedoeld in artikel 26, lid 5 bis / amendement 145 van de rapporteur), 
moeten worden verduidelijkt en beperkt. Dit is alleen mogelijk in gevallen waarin de 
inschrijvingen volledig niet ter zake doen ten aanzien van de concessie. Het is daarom 
overbodig dieper in te gaan op de onregelmatige of onaanvaardbare aard van de 
inschrijving. Zie het amendement op artikel 26, lid 6, eerste alinea.

Amendement 756
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij volledig niet ter zake doet ten aanzien 
van de concessie en niet tegemoet komt 
aan de behoeften van de aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit zoals 

Schrappen
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aangegeven in de concessiedocumenten.

Or. fr

Motivering

De gevallen waarin de concessiegever geen nieuwe concessieaankondiging dient te 
publiceren (zoals bedoeld in artikel 26, lid 5 bis / amendement 145 van de rapporteur), 
moeten worden verduidelijkt en beperkt. Dit is alleen mogelijk in gevallen waarin de 
inschrijvingen volledig niet ter zake doen ten aanzien van de concessie. Het is daarom 
overbodig dieper in te gaan op de onregelmatige of onaanvaardbare aard van de 
inschrijving. Zie het amendement op artikel 26, lid 6, eerste alinea.

Amendement 757
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inschrijvingen worden geacht 
onregelmatig te zijn, wanneer zij niet 
voldoen aan de concessiedocumenten of 
wanneer de aangeboden prijzen 
afgeschermd zijn van de normale 
marktwerking.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De gevallen waarin de concessiegever geen nieuwe concessieaankondiging dient te 
publiceren (zoals bedoeld in artikel 26, lid 5 bis / amendement 145 van de rapporteur), 
moeten worden verduidelijkt en beperkt. Dit is alleen mogelijk in gevallen waarin de 
inschrijvingen volledig niet ter zake doen ten aanzien van de concessie. Het is daarom 
overbodig dieper in te gaan op de onregelmatige of onaanvaardbare aard van de
inschrijving. Zie het amendement op artikel 26, lid 6, eerste alinea.

Amendement 758
Philippe Juvin



AM\916835NL.doc 13/159 PE497.783v03-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inschrijvingen worden geacht 
onaanvaardbaar te zijn in een van de 
volgende gevallen:

Schrappen

a) wanneer zij te laat zijn ontvangen;
b) wanneer zij zijn ingediend door 
inschrijvers die niet over de vereiste 
kwalificaties beschikken;
c) wanneer de prijs het budget van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit zoals voor de aanvang van de 
concessiegunningsprocedure vastgesteld 
en schriftelijk gedocumenteerd 
overschrijdt;
d) wanneer zij abnormaal laag zijn 
bevonden.

Or. fr

Motivering

De gevallen waarin de concessiegever geen nieuwe concessieaankondiging dient te 
publiceren (zoals bedoeld in artikel 26, lid 5 bis / amendement 145 van de rapporteur), 
moeten worden verduidelijkt en beperkt. Dit is alleen mogelijk in gevallen waarin de 
inschrijvingen volledig niet ter zake doen ten aanzien van de concessie. Het is daarom 
overbodig dieper in te gaan op de onregelmatige of onaanvaardbare aard van de 
inschrijving. Zie het amendement op artikel 26, lid 6, eerste alinea.

Amendement 759
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Algemene beginselen
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1. Concessies worden gegund op basis van 
de door de concessiegever vastgestelde
criteria in overeenstemming met artikel 38 
bis, mits de volgende cumulatieve 
voorwaarden zijn vervuld:
a) de inschrijving voldoet aan de eisen, 
voorwaarden en criteria in de 
concessieaankondiging of in de 
uitnodiging tot indiening van een 
inschrijving en in de documenten inzake 
de gunning van concessies;
b) de inschrijving is afkomstig van een 
inschrijver die
i) niet is uitgesloten van deelname aan de 
gunningsprocedure in overeenstemming 
met de leden 5 en 7 van artikel 36, en 
onder voorbehoud van lid 8 van artikel 
39, en
ii) voldoet aan de door de concessiegever 
vastgestelde selectiecriteria in 
overeenstemming met de leden 2 en 3 van 
artikel 36;
iii) voldoet aan de relevante 
arbeidsvoorwaarden die van toepassing 
zijn daar waar er werkzaamheden, 
diensten en leveringen worden verricht, 
waaronder wetgeving, regelgeving en 
normen op het vlak van milieu, 
gezondheid en veiligheid, sociale 
zekerheid en arbeid, dit alles zoals 
vastgesteld bij Europese en nationale 
wetgeving alsmede collectieve 
overeenkomsten;
2. Tijdens de concessiegunningsprocedure 
behandelt de concessiegever ondernemers 
op gelijke basis en handelt hij op 
transparante en evenredige wijze. Met 
name verstrekt hij geen informatie op een 
discriminerende wijze die sommige 
inschrijvers boven andere kan 
bevoordelen. Procedures voor de gunning 
van concessies mogen niet zodanig 
worden opgesteld dat zij daardoor buiten 
het toepassingsgebied van de richtlijn 
vallen of de concurrentie kunstmatig 



AM\916835NL.doc 15/159 PE497.783v03-00

NL

beperken.
3. De concessiegever en de ondernemer 
moeten voldoen aan de verplichtingen 
inzake sociale en arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden die op de plaats van 
uitvoering van de concessie van 
toepassing zijn op grond van de geldende 
collectieve overeenkomsten, nationale en 
EU-wetgeving alsmede de bepalingen van 
het internationaal arbeidsrecht. 
Het staat de concessiegever volledig vrij 
om in zijn inschrijvingsdocumenten 
sociale en milieucriteria op te nemen die 
verder gaan dan deze verplichtingen. Dit 
heeft tevens betrekking op IAO-
overeenkomst nr. 94, zelfs indien deze niet 
is omgezet in het nationale recht.

Or. en

Amendement 760
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde verplichting is ook 
van toepassing op de concessies voor 
diensten waarvan de geraamde waarde, 
als berekend overeenkomstig de in artikel 
6, lid 5, bedoelde methode, 2 500 000 EUR 
of meer bedraagt, met als enige 
uitzondering sociale diensten en andere 
specifieke diensten als bedoeld in artikel 
17.

Schrappen

Or. en

Amendement 761
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze aankondiging bevat de in bijlage 
V vastgestelde informatie of, in verband 
met concessies voor sociale diensten en 
andere specifieke diensten, de in bijlage 
VI vastgestelde informatie, en wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig artikel 
28.

Schrappen

Or. en

Amendement 762
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
[...]

Or. de
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Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 764
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Bekendmaking op nationaal niveau
1. De in de artikelen 26 en 27 bedoelde 
aankondigingen en de inhoud daarvan 
worden op nationaal niveau niet 
bekendgemaakt voordat zij 
overeenkomstig artikel 28 zijn 
bekendgemaakt.
2. Aankondigingen die op nationaal 
niveau worden bekendgemaakt, mogen 
geen andere informatie bevatten dan de 
informatie in de aankondigingen die aan 
de Commissie zijn toegezonden en 
vermelden de datum van toezending van 
de aankondiging aan de Commissie.

Or. en

Amendement 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Bekendmaking op nationaal niveau
1. De in de artikelen 26 en 27 bedoelde 
aankondigingen en de inhoud daarvan 
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worden op nationaal niveau niet 
bekendgemaakt voordat zij 
overeenkomstig artikel 28 zijn 
bekendgemaakt.
2. Aankondigingen die op nationaal 
niveau worden bekendgemaakt, mogen 
geen andere informatie bevatten dan de 
informatie in de aankondigingen die aan 
de Commissie zijn toegezonden en 
vermelden de datum van toezending van 
de aankondiging aan de Commissie.

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Elektronische beschikbaarheid van 
concessiedocumenten
1. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten bieden met 
elektronische middelen vrije, 
rechtstreekse en volledige toegang tot de 
concessiedocumenten, vanaf de datum 
van bekendmaking van de aankondiging 
in overeenstemming met artikel 28 of 
vanaf de datum waarop de uitnodiging tot 
indiening van inschrijvingen is 
verzonden. De tekst van de aankondiging 
of van deze uitnodigingen vermeldt het 
internetadres waar deze documenten 
toegankelijk zijn.
2. De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten of de bevoegde 
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diensten verstrekken nadere inlichtingen 
over de concessiedocumenten, mits dit 
tijdig is aangevraagd, uiterlijk zes dagen 
vóór de uiterste datum van ontvangst van 
de inschrijvingen.

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Bescherming van klokkenluiders

Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten beschikken over interne 
klokkenluiderprocedures voor het 
personeel opdat:
a) elk personeelslid (inclusief 
uitzendwerkers, tijdelijke werknemers, 
stagiaires en adviseurs) dat in goed 
vertrouwen enige vorm van materiële 
misstanden onthult, wordt beschermd 
tegen alle vormen van vergelding, 
intimidatie of nadelige acties;
b) de vertrouwelijkheid van 
klokkenluiders wordt gehandhaafd, tenzij 
zij hier expliciet afstand van doen;
c) passende mechanismen ter beschikking 
worden gesteld om onthullingen te doen, 
zoals hulplijnen en online-formulieren;
d) een klokkenluider tegen wie 
vergeldingsacties zijn genomen, het recht 
heeft om te worden gehoord door een 
onpartijdig forum en volledig wordt 
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gecompenseerd; degenen die zich 
schuldig maken aan vergelding passend 
worden bestraft;
e) onthullingen grondig worden 
onderzocht en er (in voorkomend geval) 
corrigerende maatregelen worden 
genomen, en dat klokkenluiders de 
mogelijkheid hebben aan deze procedures 
mee te werken;
f) bestuurders moeten aantonen dat 
maatregelen die tegen een klokkenluider 
zijn genomen, een andere motivatie 
hadden dan de melding van misstanden;
g) onjuiste onthullingen indien te goeder 
trouw gedaan, worden beschermd; te 
kwader trouw gedane onthullingen niet 
worden beschermd;
h) de bestuurders en het personeel 
adequaat zijn opgeleid op het gebied van 
de rechten, het beleid en de procedures 
met betrekking tot klokkenluiders;
i) het beleid met betrekking tot 
klokkenluiders periodiek wordt 
gecontroleerd en geëvalueerd door 
onafhankelijke instanties;
j) de externe melding van misstanden aan 
gekozen bestuurders, ngo's, de media en 
andere toepasselijke partijen wordt 
beschermd als interne kanalen niet 
functioneren of niet bestaan.

Or. en

Amendement 768
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
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Bestrijding van corruptie en voorkoming 
van belangenconflicten 

De lidstaten stellen ter bestrijding van 
fraude, favoritisme en corruptie en ter 
voorkoming van belangenconflicten 
regels vast die erop gericht zijn te zorgen 
voor de transparantie van de 
gunningsprocedure en de gelijke 
behandeling van alle gegadigden en 
inschrijvers.
De getroffen maatregelen dienen 
algemene, werkbare indicator-  en 
monitoringsystemen in te voeren en toe te 
passen om gevallen van fraude, corruptie, 
belangenconflicten en andere ernstige 
onregelmatigheden met concessies te 
voorkomen, op te sporen en op te lossen; 
Met betrekking tot belangenconflicten 
maken zij de uitsluiting van een 
inschrijver of gegadigde van de procedure 
enkel mogelijk wanneer het 
belangenconflict niet effectief met andere 
middelen kan worden verholpen.

Or. en

Amendement 769
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
[...]

Or. en

Motivering

Overbodig; de algemene beginselen van gelijke behandeling en niet-discriminatie, 
transparantie en evenredigheid zijn reeds opgenomen in artikel 7 van de richtlijn.
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Amendement 770
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De technische specificaties zoals 
omschreven in punt 1 van bijlage VIII zijn 
opgenomen in de concessiedocumenten. 
Zij omschrijven de vereiste kenmerken 
van een werk, dienst of levering.

De technische specificaties en/of 
functionele eisen worden uiteengezet in de
concessiedocumenten en voldoen aan het 
beginsel van gelijke toegang van 
ondernemers tot de 
concessiegunningsprocedure en mogen 
geen ongerechtvaardigde belemmeringen 
tot gevolg hebben voor de openstelling 
van concessies voor concurrentie.

In het bijzonder mag er – behalve indien 
dit door het voorwerp van de opdracht 
gerechtvaardigd is - in de technische 
specificaties en/of functionele eisen geen 
melding worden gemaakt van een bepaald 
fabricaat, een bepaalde herkomst of een 
bijzondere werkwijze, en mogen deze 
evenmin een verwijzing bevatten naar een 
merk, een octrooi of een type, of een 
bepaalde productie, waardoor bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producten 
worden bevoordeeld of uitgeschakeld. Een 
dergelijke vermelding is bij wijze van 
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uitzondering toegestaan wanneer een 
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke 
omschrijving van het voorwerp van de 
opdracht niet mogelijk is; dergelijke 
vermeldingen gaan vergezeld van de 
woorden “of gelijkwaardig”.

Or. en

Motivering

In het oorspronkelijke voorstel waren simpelweg de bepalingen over technische specificaties 
van de hoofdrichtlijn overgenomen. Deze zijn echter niet helemaal geschikt voor concessies. 
De rapporteur stelt dan ook een lichtere verwijzing naar technische specificaties in een nieuw 
artikel 38 ter voor, maar die verwijzing is wellicht beter op zijn plaats in het oorspronkelijke 
artikel 32. Het is evenwel niet verstandig om alle verwijzingen naar technische specificaties te 
verwijderen, omdat dit protectionistische neigingen zou kunnen bevorderen. Dit amendement 
borduurt voort op het voorstel van de rapporteur.

Amendement 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die kenmerken kunnen ook betrekking 
hebben op het specifieke proces van 
productie of verrichting van de gevraagde 
werken, leveringen of diensten of van enig 
ander stadium van de levenscyclus ervan 
als bedoeld in punt 14 van artikel 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
van de tekst van artikel 32.

Amendement 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de technische specificaties wordt tevens 
aangegeven of de overdracht van 
intellectuele eigendomsrechten vereist zal 
zijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
van de tekst van artikel 32.

Amendement 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle gunningen van concessies die 
het gebruik door personen, hetzij het grote 
publiek hetzij het personeel van de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit, tot doel hebben, moeten die 
technische specificaties, uitgezonderd in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 
zodanig worden opgesteld dat rekening 
wordt gehouden met criteria inzake 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap of de geschiktheid van het 
ontwerp voor alle gebruikers.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
van de tekst van artikel 32.
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Amendement 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer bij wetgevende handeling van de 
Unie verplichte normen inzake 
toegankelijkheid worden vastgesteld, moet 
bij de bepaling van technische 
specificaties wat toegankelijkheidscriteria 
betreft daarnaar worden verwezen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
van de tekst van artikel 32.

Amendement 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De technische specificaties moeten de 
ondernemers gelijke toegang tot de 
procedures voor de gunning van 
concessies waarborgen en mogen niet tot 
gevolg hebben dat ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de openstelling voor 
concurrentie van de gunning van 
concessies worden geschapen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
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van de tekst van artikel 32.

Amendement 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd verplichte nationale 
technische regels, voor zover zij 
verenigbaar zijn met het recht van de 
Unie, worden de technische specificaties 
geformuleerd op een van de volgende 
wijzen:

Schrappen

a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief milieukenmerken, mits de 
parameters voldoende nauwkeurig zijn 
opdat inschrijvers het voorwerp van de 
opdracht kunnen bepalen en de 
aanbestedende diensten of entiteiten de 
opdracht kunnen gunnen;
b) door verwijzing naar de technische 
specificaties van bijlage VIII en - in 
volgorde van voorkeur - de nationale 
normen waarin Europese normen zijn 
omgezet, de Europese technische 
goedkeuringen, de gemeenschappelijke 
technische specificaties, internationale 
normen, andere door de Europese 
normalisatie-instellingen ingestelde 
technische referentiesystemen of, bij 
ontstentenis daarvan, de nationale 
normen, de nationale technische 
goedkeuringen dan wel de nationale 
technische specificaties inzake het 
ontwerpen, het berekenen en het 
uitvoeren van werken en het gebruik van 
leveringen; elke verwijzing gaat vergezeld 
van de woorden “of gelijkwaardig”;
c) in termen van de onder a) bedoelde 
prestatie- of functionele eisen, waarbij 
onder vermoeden van overeenstemming 
met deze prestaties en functionele eisen 
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wordt verwezen naar de onder b) bedoelde 
technische specificaties;
d) door verwijzing naar de onder b) 
bedoelde technische specificaties voor 
bepaalde kenmerken, en naar de onder a) 
bedoelde prestatie-eisen en functionele 
eisen voor andere kenmerken.

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
van de tekst van artikel 32.

Amendement 778
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. door verwijzing naar sociale 
overwegingen die betrekking hebben op 
externe sociale kosten rechtstreeks 
verbonden aan de levenscyclus, zoals de 
impact van de productie op het milieu en 
omliggende gemeenten, en naar sociale 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden, 
gezondheid 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 het internationale 
arbeidsrecht, die van toepassing zijn op de 
plaats waar de opdracht uitgevoerd wordt; 
deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties waarin werknemers uit een 
bepaalde lidstaat diensten leveren in 
andere lidstaten.
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Or. de

Motivering

In beginsel sta ik achter het voorstel van de heer Juvin om de technische specificaties hier te 
schrappen. Ik dien dit amendement in voor het geval dat dit voorstel niet door een 
meerderheid wordt gesteund.

Amendement 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Behalve indien dit door het voorwerp 
van de opdracht gerechtvaardigd is, mag 
in de technische specificaties geen 
melding worden gemaakt van een bepaald 
fabricaat of een bepaalde herkomst of van 
een bijzonder werkwijze, en mogen deze 
evenmin een verwijzing bevatten naar een 
merk, een octrooi of een type, een 
bepaalde oorsprong of een bepaalde 
productie, waardoor bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producten 
worden bevoordeeld of geëlimineerd. Deze 
vermelding of verwijzing is bij wijze van
uitzondering toegestaan wanneer een 
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke 
beschrijving van het voorwerp van de 
opdracht niet mogelijk is ingevolge lid 3; 
een dergelijke vermelding of verwijzing 
gaat vergezeld van de woorden “of 
gelijkwaardig”.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
van de tekst van artikel 32.
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Amendement 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruik maakt van de mogelijkheid te 
verwijzen naar de in lid 3, onder b), 
genoemde specificaties, wijst hij een 
inschrijving niet af op grond van het feit 
dat de aangeboden werken, producten en 
diensten niet beantwoorden aan de 
betrokken specificaties, wanneer de 
inschrijver in zijn inschrijving met elk 
passend middel, inclusief de in artikel 33 
bedoelde bewijsmiddelen, aantoont dat de 
door hem voorgestelde oplossingen op 
gelijkwaardige wijze voldoen aan de in de 
technische specificaties gestelde eisen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
van de tekst van artikel 32.

Amendement 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een aanbestedende dienst 
gebruik maakt van de in lid 3, onder a), 
geboden mogelijkheid de technische 
specificaties in termen van prestatie- of 
functionele eisen vast te stellen, wijst hij 
een inschrijving voor leveringen, diensten 
of werken niet af die voldoet aan een 
nationale norm waarin een Europese

Schrappen
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norm is omgezet, een Europese technische 
goedkeuring, een gemeenschappelijke 
technische specificatie, een internationale 
norm, een door een Europees 
normalisatieorgaan ingesteld technisch 
referentiesysteem, wanneer deze 
specificaties betrekking hebben op de door 
de aanbestedende dienst vastgestelde 
prestatie- of functionele eisen.

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
van de tekst van artikel 32.

Amendement 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inschrijver bewijst in zijn inschrijving 
met elk passend middel, waaronder de in 
artikel 33 bedoelde bewijsmiddelen, dat de 
leveringen, de dienst of het werk in 
overeenstemming is met de norm en 
voldoet aan de prestatie- of functionele 
eisen van de aanbestedende dienst.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping dient te worden bezien in samenhang met het amendement ter vervanging 
van de tekst van artikel 32.

Amendement 783
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Testverslagen, certificatie en andere 
bewijsmiddelen
1. De aanbestedende diensten kunnen 
vereisen dat ondernemers een testverslag 
van een erkende instantie of een door deze 
instantie afgegeven certificaat verstrekken 
als bewijs van conformiteit met de 
technische specificaties.
Wanneer aanbestedende diensten vereisen 
dat hun certificaten van erkende 
organisaties worden overgelegd waaruit 
conformiteit met een bijzondere 
technische specificatie blijkt, kunnen ook 
certificaten van andere gelijkwaardige 
erkende organisaties worden aanvaard.
2. De aanbestedende diensten aanvaarden 
eveneens andere passende bewijsmiddelen 
zoals een technisch dossier van de 
fabrikant, wanneer de ondernemer geen 
toegang heeft tot de in lid 1 bedoelde 
certificaten of testverslagen, of deze niet 
binnen de desbetreffende termijnen kan 
verkrijgen.
3. "Erkende organisaties" in de zin van 
dit artikel zijn testlaboratoria, 
ijklaboratoria en inspectie- en 
certificatieorganisaties die geaccrediteerd 
zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad29.
4. De lidstaten verstrekken andere 
lidstaten op hun verzoek alle informatie 
met betrekking tot de middelen en 
documenten die zijn overgelegd ten 
bewijze van de naleving van de in de 
artikel 32 en 33 en dit artikel bedoelde 
technische voorschriften. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging 
verstrekken deze informatie 
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overeenkomstig de bepalingen betreffende 
bestuur als bedoeld in artikel 88 van 
Richtlijn (tot vervanging van Richtlijn 
2004/18/EG).

Or. en

Amendement 784
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen
Algemene beginselen
Concessies worden gegund op basis van 
de door de aanbestedende autoriteit of 
aanbestedende entiteit vastgestelde 
criteria in overeenstemming met artikel 39 
mits de volgende cumulatieve 
voorwaarden zijn vervuld:
a) de inschrijving voldoet aan de eisen, 
voorwaarden en criteria in de 
concessieaankondiging of in de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling en in de documenten 
inzake de gunning van concessies;
b) de inschrijving is afkomstig van een 
inschrijver die
i) niet is uitgesloten van deelneming aan 
de gunningsprocedure in 
overeenstemming met de leden 4 tot en 
met 8 van artikel 36 en
ii) voldoet aan de selectiecriteria die door 
de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende entiteit zijn vastgesteld in 
overeenstemming met de leden 1 tot en 
met 3 van artikel 36.

Or. en
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Amendement 785
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) voldoet aan de relevante 
arbeidsvoorwaarden die van toepassing 
zijn daar waar er werkzaamheden, 
diensten en leveringen worden verricht, 
waaronder wetgeving, regelgeving en 
normen op het vlak van milieu, 
gezondheid en veiligheid, sociale 
zekerheid en arbeid zoals vastgesteld bij 
Europese en nationale wetgeving alsmede 
bij collectieve overeenkomsten.

Or. en

Amendement 786
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 Schrappen
[...]

Or. en

Motivering

Veel te gedetailleerd en daardoor een grotere kans op fouten bij de toekenning van 
concessies. De basisregels inzake gelijke behandeling en niet-discriminatie, transparantie en 
evenredigheid volstaan en zijn reeds opgenomen in artikel 7 van de richtlijn.
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Amendement 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de gunning van concessies 
onderhandeling inhoudt, voldoen de 
aanbestedende diensten of entiteiten aan 
de volgende regels:

Schrappen

a) wanneer de onderhandelingen 
plaatsvinden na de indiening van 
inschrijvingen onderhandelen zij met de 
inschrijvers over de door hen ingediende 
inschrijvingen om deze aan te passen aan 
de in overeenstemming met lid 1 vermelde 
criteria en eisen;
b) zij maken de voorgestelde oplossingen 
of andere door een aan de 
onderhandelingen deelnemende 
gegadigde verstrekte vertrouwelijke 
informatie niet aan de andere deelnemers 
bekend zonder instemming van 
eerstgenoemde deelnemer. Deze 
instemming mag niet de vorm van een 
algemene afstand aannemen, maar moet 
worden verleend onder verwijzing naar de 
voorgenomen mededeling van specifieke 
oplossingen of andere vertrouwelijke 
informatie;
c) zij mogen de onderhandelingen in 
opeenvolgende fasen voeren om het 
aantal inschrijvingen te verminderen 
waarover wordt onderhandeld door 
toepassing van de gunningscriteria in de 
aankondiging van de opdracht, in de 
uitnodiging tot het indienen van 
inschrijvingen of in de 
concessiedocumenten. In de 
aankondiging van de opdracht, in de 
uitnodiging tot het indienen van 
inschrijvingen of in de 
concessiedocumenten vermeldt de 
aanbestedende dienst of hij tot deze optie 
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is overgegaan;
d) zij beoordelen de inschrijvingen zoals 
daarover is onderhandeld op basis van de 
aanvankelijk vermelde gunningscriteria;
e) zij leggen de formele onderhandelingen 
en alle andere maatregelen en 
gebeurtenissen die voor de 
concessiegunningsprocedure van belang 
zijn schriftelijk vast. De aanbestedende 
diensten of aanbestedende entiteiten 
zorgen met name met alle dienstige 
middelen voor de traceerbaarheid van de 
onderhandelingen.

Or. de

Motivering

Alle procedures moeten gelijkwaardig zijn. Er mag daarom niet een individuele procedure 
worden uitgelicht.

Amendement 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Op verzoek van de betrokken partij
geeft de aanbestedende dienst zo spoedig 
mogelijk en in elk geval binnen 15 dagen 
na de ontvangst van een schriftelijk 
verzoek kennis:

Schrappen

a) aan iedere afgewezen gegadigde van de 
redenen voor de afwijzing van zijn 
verzoek;
b) aan iedere afgewezen inschrijver van 
de redenen voor de afwijzing van zijn 
inschrijving voor de in artikel 32, leden 5 
en 6, bedoelde gevallen, de redenen voor 
het besluit inzake niet-gelijkwaardigheid 
of het besluit dat de werken, leveringen of 
diensten niet aan de prestatie- en 
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functionele eisen voldoen,
c) aan iedere inschrijver die een geldige 
inschrijving heeft ingediend, van de 
kenmerken en relatieve voordelen van de 
gekozen inschrijving, alsmede van de 
naam van de begunstigde inschrijver of 
van de partijen bij de raamovereenkomst,
d) aan iedere inschrijver die een geldige 
inschrijving heeft ingediend, van de 
voering en de voortgang van de 
onderhandelingen en de dialoog met de 
inschrijvers.

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies. Bovendien wordt het 
besluit tot gunning van de concessie gepubliceerd, zodat de hier bedoelde 
kennisgevingsverplichtingen niet nodig zijn.

Amendement 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De aanbestedende diensten kunnen 
evenwel besluiten bepaalde, in lid 6 
bedoelde informatie betreffende de 
opdracht niet mee te delen indien 
openbaarmaking van die informatie de 
toepassing van de wet in de weg zou staan, 
op een andere wijze met het openbaar 
belang in strijd zou zijn, de rechtmatige 
commerciële belangen van publieke of 
particuliere ondernemers zou kunnen 
schaden, of afbreuk aan de eerlijke 
concurrentie tussen hen zou kunnen 
doen.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 790
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Selectie en kwalitatieve beoordeling van 
gegadigden

Selectie en kwalitatieve beoordeling van 
gegadigden en inschrijvingen en 
uitsluitingsgronden

Or. en

Amendement 791
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Selectie en kwalitatieve beoordeling van 
gegadigden

Selectie en kwalitatieve beoordeling van 
gegadigden en inschrijvers alsook 
uitsluitingsgronden

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van amendement 169 van de rapporteur.

Amendement 792
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid -1 (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De concessiegever voorziet:
a) in de concessieaankondiging in een 
beschrijving van de concessie en de 
voorwaarden voor deelneming;
b) in de concessieaankondiging in de 
uitnodiging tot indiening van een 
inschrijving of in de 
concessiedocumenten in een beschrijving 
van de gunningscriteria.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van amendement 169 van de rapporteur. De omschrijving van de concessie en 
de voorwaarden voor deelneming dienen verplicht te worden opgenomen in de 
concessieaankondiging, die verplicht is teneinde naleving van de beginselen van 
transparantie, non-discriminatie en gelijke behandeling van de gegadigden en inschrijvers te 
waarborgen.

Amendement 793
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten specificeren in 
de concessieaankondiging de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende:

De aanbestedende diensten verifiëren de  
deelnemingsvoorwaarden ten aanzien van 
de technische en beroepsbekwaamheid, de 
financiële positie van de gegadigden of 
inschrijvers alsook de als bewijs daarvan 
te overleggen referentie(s) overeenkomstig 
de vereisten in de concessieaankondiging. 
Deze voorwaarden worden op niet 
discriminerende wijze gekoppeld aan het 
voorwerp van de opdracht en kunnen zo 
nodig vergezeld gaan van minimumeisen.

Or. en
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Amendement 794
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten specificeren in 
de concessieaankondiging de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende:

De aanbestedende diensten specificeren in 
de concessieaankondiging de 
deelnemingsvoorwaarden met name
betreffende:

Or. de

Amendement 795
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geschiktheid om de beroepsactiviteit 
uit te oefenen;

Schrappen

Or. en

Amendement 796
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) economische en financiële positie; Schrappen

Or. en
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Amendement 797
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) technische en beroepsbekwaamheid. Schrappen

Or. en

Amendement 798
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De formulering "strikt" is hier overbodig omdat er in dit verband geen overtreffende trap van 
de uitdrukking "evenredig" mogelijk is.

Amendement 800
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De aanbestedende diensten beperken alle 
voorwaarden voor deelneming tot die 
welke geschikt zijn ervoor te zorgen dat 
een gegadigde of inschrijver over de 
juridische, financiële, commerciële en 
technische capaciteit beschikt om de te 
gunnen concessie uit te voeren.

Or. de

Amendement 801
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten vermelden tevens 
in de concessieaankondiging de in te 
dienen referentie(s) als bewijs van de 
economische capaciteit van de 
ondernemer. De vereisten met betrekking 
tot deze referenties zijn niet-
discriminerend en zijn evenredig met het 
voorwerp van de concessie.

Schrappen

Or. en

Amendement 802
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten vermelden tevens 
in de concessieaankondiging de in te 
dienen referentie(s) als bewijs van de 
economische capaciteit van de ondernemer. 
De vereisten met betrekking tot deze 
referenties zijn niet-discriminerend en zijn 
evenredig met het voorwerp van de 
concessie.

De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten vermelden tevens 
in de concessieaankondiging de in te 
dienen referentie(s) als bewijs van de 
economische capaciteit van de ondernemer. 
De vereisten met betrekking tot deze 
referenties zijn niet-discriminerend.

Or. de

Amendement 803
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De concessiegever neemt de 
deelnemingsvoorwaarden en 
gunningscriteria op in de uitnodiging tot 
indiening van inschrijvingen of in de 
concessiedocumenten.
De concessiegever verifieert de 
deelnemingsvoorwaarden met betrekking 
tot:
(a) geschiktheid om de beroepsactiviteit 
uit te oefenen;
(b) economische en financiële positie;
(c) technische en beroepsbekwaamheid;
(d) wetgeving, regelgeving en normen op 
het vlak van milieu, gezondheid en 
veiligheid, sociale zekerheid en arbeid 
zoals vastgesteld bij Europese en 
nationale wetgeving alsmede bij 
collectieve overeenkomsten, die van 
toepassing zijn daar waar de 
werkzaamheden, diensten en leveringen 
worden verricht.
De technische en beroepsbekwaamheid en 
de financiële positie van de gegadigden of 
inschrijvers, alsmede de als bewijs 
daarvan te overleggen referentie(s) 
overeenkomstig de in de 
concessieaankondiging uiteengezette 
vereisten. Deze voorwaarden worden op 
niet discriminerende en evenredige wijze 
gekoppeld aan het voorwerp van de 
opdracht en kunnen zo nodig vergezeld 
gaan van minimumeisen.

Or. en

Amendement 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot de criteria als 
bedoeld in lid 1 kan een ondernemer in 
voorkomend geval en voor een bepaalde 
concessie steunen op de capaciteit van 
andere entiteiten, ongeacht de juridische 
aard van zijn banden met die entiteiten. In 
dat geval toont hij ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit aan dat hij in de loop van de 
concessie kan beschikken over de 
noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld door 
overlegging van een verbintenis in dat 
verband van die entiteiten. Ten aanzien 
van de economische en financiële positie 
kunnen aanbestedende diensten en 
entiteiten vereisen dat de ondernemer en 
die entiteiten gezamenlijk instaan voor de 
uitvoering van de opdracht.

Schrappen

Or. de

Motivering

De betrekkingen tussen de consessiehouder en eventuele onderaannemers moeten niet door 
Europese wetgeving, maar door nationaal recht worden geregeld.

Amendement 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot de criteria als 
bedoeld in lid 1 kan een ondernemer in 
voorkomend geval en voor een bepaalde 
concessie steunen op de capaciteit van 
andere entiteiten, ongeacht de juridische 
aard van zijn banden met die entiteiten. In 
dat geval toont hij ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit aan dat hij in de loop van de 

Schrappen
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concessie kan beschikken over de 
noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld door 
overlegging van een verbintenis in dat 
verband van die entiteiten. Ten aanzien 
van de economische en financiële positie 
kunnen aanbestedende diensten en 
entiteiten vereisen dat de ondernemer en 
die entiteiten gezamenlijk instaan voor de 
uitvoering van de opdracht.

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies. 
Aansprakelijkheidsvoorschriften vallen bovendien onder het burgerlijk recht en moeten niet in 
het kader van het aanbestedingsrecht worden vastgesteld.

Amendement 806
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot de criteria als 
bedoeld in lid 1 kan een ondernemer in 
voorkomend geval en voor een bepaalde 
concessie steunen op de capaciteit van 
andere entiteiten, ongeacht de juridische 
aard van zijn banden met die entiteiten. In 
dat geval toont hij ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit aan dat hij in de loop van de 
concessie kan beschikken over de 
noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld door 
overlegging van een verbintenis in dat 
verband van die entiteiten. Ten aanzien van 
de economische en financiële positie 
kunnen aanbestedende diensten en 
entiteiten vereisen dat de ondernemer en 
die entiteiten gezamenlijk instaan voor de 
uitvoering van de opdracht.

2. Teneinde te voldoen aan de in lid 1 
uiteengezette deelnemingsvoorwaarden
kan een ondernemer in voorkomend geval 
en voor een bepaalde concessie steunen op 
de capaciteit van andere entiteiten, 
ongeacht de juridische aard van zijn 
banden met die entiteiten. In dat geval 
toont hij ten genoegen van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit aan dat hij in de loop van de 
concessie kan beschikken over de 
noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld door 
overlegging van een verbintenis in dat 
verband van die entiteiten. Ten aanzien van 
de economische en financiële positie 
kunnen aanbestedende diensten en 
entiteiten vereisen dat de ondernemer en 
die entiteiten gezamenlijk instaan voor de 
uitvoering van de opdracht.



PE497.783v03-00 46/159 AM\916835NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Het voorstel van de rapporteur is veel beter.

Amendement 807
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot de criteria als 
bedoeld in lid 1 kan een ondernemer in 
voorkomend geval en voor een bepaalde 
concessie steunen op de capaciteit van 
andere entiteiten, ongeacht de juridische 
aard van zijn banden met die entiteiten. In 
dat geval toont hij ten genoegen van de
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit aan dat hij in de loop van de 
concessie kan beschikken over de 
noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld door
overlegging van een verbintenis in dat 
verband van die entiteiten. Ten aanzien van 
de economische en financiële positie 
kunnen aanbestedende diensten en 
entiteiten vereisen dat de ondernemer en 
die entiteiten gezamenlijk instaan voor de 
uitvoering van de opdracht.

2. Indien gebruik wordt gemaakt van 
onderaannemers, toont de ondernemer ten 
genoegen van de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit aan dat hij in de 
loop van de concessie kan beschikken over 
de noodzakelijke middelen, door 
overlegging van een verbintenis in dat 
verband van die entiteiten. De wettelijke 
bepalingen van de leden 5 tot en met 7 
moeten ook door de onderaannemers 
worden nageleefd. De ondernemer dient 
schriftelijk te verklaren dat er geen sprake 
is van een uitsluitingsgrond. Ten aanzien 
van de economische en financiële positie is 
de ondernemer aansprakelijk voor alle 
geëngageerde onderaannemers, ongeacht 
de juridische betrekkingen tussen de 
ondernemer en de onderaannemers.

Or. de

Amendement 808
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onder dezelfde voorwaarden kan een Schrappen
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combinatie van ondernemers zoals 
bedoeld in artikel 22 gebruik maken van 
de capaciteit van de deelnemers aan de 
combinatie of van andere diensten.

Or. en

Amendement 809
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De concessiegever kan het aantal 
gegadigden of inschrijvers op 
transparante wijze en op basis van 
objectieve criteria tot een passend niveau 
beperken. Er dienen voldoende 
uitgenodigde gegadigden of inschrijvers te 
zijn teneinde echte concurrentie te 
waarborgen.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van amendement 173 van de rapporteur teneinde echte concurrentie te 
waarborgen.

Amendement 810
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het staat de concessiegever 
overeenkomstig artikel 38 bis vrij met de 
gegadigden en inschrijvers 



PE497.783v03-00 48/159 AM\916835NL.doc

NL

onderhandelingen te organiseren. Hij 
garandeert een passende documentatie 
van de belangrijkste stappen van de 
procedure op de manier die hij geschikt 
acht, met inachtneming van artikel 24, lid 
1, van deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Als tegenprestatie voor de aanvaarding van voldoende speelruimte voor de aanbestedende 
diensten en entiteiten moet het beginsel van transparantie worden nageleefd. De 
documentatie van de belangrijkste stappen van de procedure door de concessiegever is 
bedoeld om willekeurige besluiten tegen te gaan.

Amendement 811
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen ter bestrijding van 
favoritisme en corruptie en ter 
voorkoming van belangenconflicten 
regels vast die erop gericht zijn te zorgen 
voor de transparantie van de 
gunningsprocedure en de gelijke 
behandeling van alle inschrijvers.

Schrappen

Or. en

Amendement 812
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot belangenconflicten 
mogen de vastgestelde maatregelen niet 

Schrappen
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verder gaan dan hetgeen strikt 
noodzakelijk is om het vastgestelde 
conflict te voorkomen of te elimineren. 
Met name maken zij de uitsluiting van een 
inschrijver of gegadigde van de procedure 
enkel mogelijk wanneer het 
belangenconflict niet effectief met andere 
middelen kan worden verholpen.

Or. en

Amendement 813
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van deelneming aan een concessie wordt 
uitgesloten, iedere gegadigde of 
inschrijver tegen wie bij onherroepelijke 
beslissing een veroordeling om een van de 
in de onderstaande lijst opgenomen 
redenen is uitgesproken:

Schrappen

a) deelneming aan een criminele 
organisatie in de zin van artikel 2, lid 1, 
van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de 
Raad30;

b) corruptie in de zin van artikel 3 van de 
Overeenkomst ter bestrijding van 
corruptie waarbij ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen of van de 
lidstaten van de Europese Unie betrokken 
zijn en artikel 2 van aderbesluit 
2003/568/JBZ31 alsook corruptie in de zin 
van het nationale recht van de 
aanbestedende dienst of de ondernemer;
c) fraude in de zin van artikel 1 van de 
Overeenkomst aangaande de bescherming 
van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschappen32;
d) terroristisch misdrijf of strafbaar feit in 
verband met terroristische activiteiten in 
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de zin van respectievelijk de artikelen 1 
en 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ33, 
dan wel uitlokking van, medeplichtigheid 
aan of poging tot het plegen van een 
dergelijk misdrijf of strafbaar feit als 
bedoeld in artikel 4 van genoemd 
kaderbesluit;
e) witwassen van geld in de zin van artikel 
1 van Richtlijn 91/308/EEG van de 
Raad34.

Or. en

Amendement 814
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van deelneming aan een concessie wordt 
uitgesloten, iedere gegadigde of inschrijver 
tegen wie bij onherroepelijke beslissing 
een veroordeling om een van de in de 
onderstaande lijst opgenomen redenen is 
uitgesproken:

Van deelneming aan een concessie wordt 
uitgesloten, iedere gegadigde of inschrijver 
tegen wie bij onherroepelijke beslissing 
een veroordeling om een van de in artikel 
55, lid 1, van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten [voorheen Richtlijn 
2004/18/EG van 31 maart 2004] vermelde
redenen is uitgesproken.

Or. de

Motivering

Omwille van de vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies en van de 
samenhang met de bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

Amendement 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – letter a)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deelneming aan een criminele 
organisatie in de zin van artikel 2, lid 1, 
van Kaderbesluit 2008/841/JBZ30 van de 
Raad;

Schrappen

Or. de

Motivering

Omwille van de vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies en van de 
samenhang met de bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

Amendement 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) corruptie in de zin van artikel 3 van de 
Overeenkomst ter bestrijding van 
corruptie waarbij ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen of van de 
lidstaten van de Europese Unie betrokken 
zijn en artikel 2 van aderbesluit 
2003/568/JBZ alsook corruptie in de zin 
van het nationale recht van de 
aanbestedende dienst of de ondernemer;

Schrappen

Or. de

Motivering

Omwille van de vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies en van de 
samenhang met de bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

Amendement 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – letter c)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) fraude in de zin van artikel 1 van de 
Overeenkomst aangaande de bescherming 
van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschappen32;

Schrappen

Or. de

Motivering

Omwille van de vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies en van de 
samenhang met de bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

Amendement 818
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) fraude in de zin van artikel 1 van de 
Overeenkomst aangaande de bescherming 
van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschappen;

c) fraude in de zin van artikel 1 van de 
Overeenkomst aangaande de bescherming 
van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschappen en fraude in 
de zin van het nationale recht;

Or. de

Amendement 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) terroristisch misdrijf of strafbaar feit in 
verband met terroristische activiteiten in 
de zin van respectievelijk de artikelen 1 
en 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ, dan 
wel uitlokking van, medeplichtigheid aan 

Schrappen
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of poging tot het plegen van een dergelijk 
misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in 
artikel 4 van genoemd kaderbesluit;

Or. de

Motivering

Omwille van de vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies en van de 
samenhang met de bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

Amendement 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) witwassen van geld in de zin van artikel 
1 van Richtlijn 91/308/EEG van de 
Raad34.

Schrappen

Or. de

Motivering

Omwille van de vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies en van de 
samenhang met de bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

Amendement 821
Pier Antonio Panzeri

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) deelname aan uitbuiting in de vorm 
van mensenhandel en kinderarbeid, zoals 
omschreven in Richtlijn 2011/36/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2011 inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de 
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bescherming van slachtoffers daarvan.

Or. en

Amendement 822
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichting om een gegadigde of een 
inschrijver van deelneming aan een 
concessie uit te sluiten, is tevens van 
toepassing wanneer tegen bedrijfsleiders 
of enig andere persoon die ten aanzien 
van de gegadigde of de inschrijver 
vertegenwoordigings-, beslissings- of 
controlebevoegdheid bezit bij 
onherroepelijke beslissing een 
veroordeling is uitgesproken.

Schrappen

Or. en

Amendement 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichting om een gegadigde of een 
inschrijver van deelneming aan een 
concessie uit te sluiten, is tevens van 
toepassing wanneer tegen bedrijfsleiders 
of enig andere persoon die ten aanzien 
van de gegadigde of de inschrijver 
vertegenwoordigings-, beslissings- of 
controlebevoegdheid bezit bij 
onherroepelijke beslissing een 
veroordeling is uitgesproken.

Schrappen
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Or. de

Motivering

Omwille van de vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies en van de 
samenhang met de bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

Amendement 824
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 825
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke ondernemer wordt uitgesloten van 
deelneming aan een concessie wanneer de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kennis heeft van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing waaruit blijkt 

6. Elke ondernemer wordt overeenkomstig 
artikel 55, lid 2, van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten [voorheen Richtlijn 
2004/18/EG van 31 maart 2004] 
uitgesloten van deelneming aan een 
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dat hij niet aan de verplichtingen heeft 
voldaan ten aanzien van de betaling van 
belastingen of socialezekerheidsbijdragen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
van het land waar hij is gevestigd of de 
wettelijke bepalingen van de lidstaat van 
de aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit.

concessie.

Or. de

Motivering

Omwille van de vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies en van de 
samenhang met de bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

Amendement 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
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Amendement 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Elke ondernemer wordt uitgesloten van 
deelneming aan een concessie wanneer de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kennis heeft van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing of een 
overheidsbesluit met rechtskracht waaruit 
blijkt dat hij niet aan de verplichtingen 
heeft voldaan ten aanzien van de betaling 
van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen of dat hij niet 
heeft voldaan aan een andere verplichting 
ten aanzien van sociale en 
arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden, 
zoals vastgesteld in de EU- en nationale 
wet- en regelgeving, bestuursrechtelijke 
bepalingen, scheidsrechterlijke 
uitspraken, collectieve overeenkomsten en 
contracten, alsmede de in bijlage XI 
genoemde bepalingen van het 
internationale arbeidsrecht, die gelden op 
de plaats waar de werkzaamheden, de 
dienst of de levering verricht worden; deze 
verplichtingen gelden tevens in 
grensoverschrijdende situaties waarbij 
werknemers uit een lidstaat diensten 
verlenen in een andere, alsmede in 
gevallen waar de bevoegde autoriteiten op 
de hoogte zijn van gedocumenteerde en 
bewezen inbreuken.

Or. en

Amendement 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Elke ondernemer wordt uitgesloten van 
deelneming aan een concessie wanneer de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kennis heeft van een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing van een 
rechterlijke of administratieve instantie 
waaruit blijkt dat hij niet aan de 
verplichtingen heeft voldaan ten aanzien 
van de betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen van het land waar 
hij is gevestigd of de wettelijke bepalingen 
van de lidstaat van de aanbestedende dienst 
of aanbestedende entiteit, of wanneer de 
ondernemer bij herhaling is veroordeeld 
wegens schendingen van het arbeidsrecht.
Dit is het geval wanneer de ondernemer 
minstens vijf keer door een arbeidsrechter 
is veroordeeld.

Or. de

Amendement 829
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

of aanbestedende entiteit.

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten worden dergelijke beslissingen door administratieve autoriteiten 
genomen en kunnen deze daarna worden voorgelegd aan de rechter.

Amendement 830
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Elke aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit kan besluiten een 
ondernemer uit te sluiten van de 
deelneming aan een concessie wanneer hij
kennis heeft van een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing waaruit blijkt dat hij niet 
aan de verplichtingen heeft voldaan ten 
aanzien van de betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen, of elke andere 
verplichting inzake sociale en 
tewerkstellingscondities, zoals welzijn en 
veiligheid op de werkvloer, sociale 
zekerheid en arbeidsomstandigheden, 
zoals bepaald in de EU en nationale 
wetgeving, met inbegrip van collectieve 
overeenkomsten, die van toepassing zijn 
op de plaats waar het werk wordt 
uitgevoerd of de dienst worden geleverd.

Or. fr

Motivering

Er dient niet alleen in geval van niet-naleving van fiscale verplichtingen maar ook van sociale 
verplichtingen in de uitsluiting van een ondernemer te worden voorzien, waarbij de 
concessiegever verantwoordelijk moet blijven voor deze uitsluiting.
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Amendement 831
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) wanneer deze kennis heeft van enige 
andere ernstige schending van bepalingen 
van de Europese Unie of van nationaal 
recht gericht op de bescherming van 
publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag;
b) wanneer de ondernemer onderworpen 
is aan insolventie- of 
liquidatieprocedures, wanneer zijn activa 
door een vereffenaar of door de rechtbank 
worden beheerd, wanneer hij een akkoord 
met crediteuren heeft gesloten, wanneer 
hij zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt 
of in een andere vergelijkbare toestand 
verkeert als gevolg van een soortgelijke 
procedure ingevolge nationale wet- of 
regelgeving;
c) wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van significante of aanhoudende 
tekortkomingen bij de uitvoering van 
enige substantiële eis ingevolge een 
eerdere soortgelijke concessie of 
concessies met dezelfde aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit.

Or. en
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Amendement 832
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 834
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer deze kennis heeft van enige 
andere ernstige schending van bepalingen 

a) wanneer deze kennis heeft van enige 
ernstige schending van bepalingen van de 
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van de Europese Unie of van nationaal 
recht gericht op de bescherming van 
publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag;

Europese Unie of van nationaal recht 
gericht op de bescherming van publieke 
belangen verenigbaar met het Verdrag, met 
dien verstande dat de schending dient te 
zijn vastgesteld door de rechter;

Or. en

Motivering

Nadere verduidelijking van de omstandigheden waaronder er tot een dergelijke uitsluiting 
kan worden overgegaan, om te zorgen voor evenredigheid en een vrije toegang tot 
concessieopdrachten.

Amendement 835
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 7 – alinea 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer deze kennis heeft van enige 
andere ernstige schending van bepalingen 
van de Europese Unie of van nationaal 
recht gericht op de bescherming van 
publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag;

a) wanneer deze kennis heeft van enige 
andere schending van bepalingen van de 
Europese Unie of van nationaal recht 
gericht op de bescherming van publieke 
belangen verenigbaar met het Verdrag, met 
inbegrip van met name schendingen van 
het sociale, het arbeids- en het 
milieurecht;

Or. de

Amendement 836
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 7 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wanneer de ondernemer blijk heeft
gegeven van significante of aanhoudende 
tekortkomingen bij de uitvoering van enige 

c) wanneer de ondernemer blijk heeft 
gegeven van significante of aanhoudende 
tekortkomingen bij de uitvoering van enige 
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substantiële eis ingevolge een eerdere 
soortgelijke concessie of concessies met 
dezelfde aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit.

substantiële eis ingevolge een eerdere 
soortgelijke concessie.

Or. en

Motivering

Ondernemers moeten tevens uitgesloten kunnen worden indien de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit op de hoogte is van aanhoudende tekortkomingen in de dienstverlening 
aan andere aanbestedende diensten of entiteiten.

Amendement 837
Pier Antonio Panzeri

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) wanneer deze kennis heeft van 
ernstige schendingen van de wetgeving, 
regelgeving en normen op het vlak van 
milieu, gezondheid en veiligheid, sociale 
zekerheid en arbeid zoals vastgesteld bij 
Europese en nationale wetgeving alsmede 
bij collectieve overeenkomsten die gelden 
daar waar de werkzaamheden, diensten 
en leveringen worden verricht.

Or. en

Amendement 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) overtredingen op het gebied van de 
sociale zekerheid en het arbeids-, 
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belasting- en milieurecht.

Or. en

Amendement 839
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) wanneer de ondernemer of zijn 
moederbedrijf gevestigd is in een derde 
land dat restrictieve maatregelen 
betreffende de gunning van 
concessieopdrachten handhaaft ten 
aanzien van ondernemers die in de 
Europese Unie zijn gevestigd, en deze 
maatregelen aanleiding geven tot ernstige 
en herhaaldelijke discriminatie van in de 
Europese Unie gevestigde ondernemers;

Or. fr

Motivering

Toepassing van het wederkerigheidsbeginsel in het kader van de procedure voor de gunning 
van concessieopdrachten. Een ondernemer die gegadigde is in een procedure voor de 
gunning van concessieopdrachten in een lidstaat van de EU kan van deze procedure worden 
uitgesloten indien hij gevestigd is in een derde land dat maatregelen handhaaft om zijn markt 
gesloten te houden voor Europese ondernemers met betrekking tot concessieopdrachten.

Amendement 840
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de uitsluitingsgrond als bedoeld in 
punt c) van de eerste alinea toe te passen, 

Schrappen
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stellen de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten een methode vast 
voor de beoordeling van de contractuele 
prestaties die op objectieve en meetbare 
criteria gebaseerd is en op systematische, 
consistente en transparante wijze wordt 
toegepast. Van elke beoordeling van de 
prestaties moet aan de betrokken 
ondernemer mededeling worden gedaan, 
die de gelegenheid moet krijgen bezwaar 
te maken tegen de bevindingen en 
gerechtelijke bescherming te verkrijgen.

Or. en

Amendement 841
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Elke gegadigde of inschrijver die zich 
in een van de situaties bevindt als bedoeld 
in de leden 5 tot en met 7 mag de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit bewijs verstrekken van zijn 
betrouwbaarheid ondanks het bestaan van 
de toepasselijke uitsluitingsgrond.

Schrappen

Or. en

Amendement 842
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Elke gegadigde of inschrijver die zich in 
een van de situaties bevindt als bedoeld in 

8. Elke gegadigde of inschrijver die zich in 
een van de situaties bevindt als bedoeld in 
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de leden 5 tot en met 7 mag de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit bewijs verstrekken van zijn 
betrouwbaarheid ondanks het bestaan van 
de toepasselijke uitsluitingsgrond.

de leden 5 tot en met 7 mag de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit overeenkomstig artikel 55, lid 4, 
van de richtlijn inzake 
overheidsopdrachten [voorheen Richtlijn 
2004/18/EG van 31 maart 2004] bewijs 
verstrekken van zijn betrouwbaarheid 
ondanks het bestaan van de toepasselijke 
uitsluitingsgrond.

Or. de

Motivering

Omwille van de vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies en van de 
samenhang met de bepalingen van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

Amendement 843
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Elke gegadigde of inschrijver die zich in 
een van de situaties bevindt als bedoeld in 
de leden 5 tot en met 7 mag de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit bewijs verstrekken van zijn 
betrouwbaarheid ondanks het bestaan van 
de toepasselijke uitsluitingsgrond.

8. Elke gegadigde of inschrijver die zich in 
een situatie bevindt als bedoeld in de lid 7
mag de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende entiteit indien dit om 
bijzonder achtenswaardige redenen gepast 
is bewijs verstrekken van zijn 
betrouwbaarheid ondanks het bestaan van 
de toepasselijke uitsluitingsgrond. Er is 
bijvoorbeeld sprake van een bijzonder 
achtenswaardige reden wanneer de 
veroordeling tegen de gegadigde of 
inschrijver lang geleden is uitgesproken.

Or. de

Amendement 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Elke gegadigde of inschrijver die zich in 
een van de situaties bevindt als bedoeld in 
de leden 5 tot en met 7 mag de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit bewijs verstrekken van zijn 
betrouwbaarheid ondanks het bestaan van 
de toepasselijke uitsluitingsgrond.

8. Elke gegadigde of inschrijver die zich in 
een van de situaties bevindt als bedoeld in 
lid 7 mag de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende entiteit bewijs verstrekken 
van zijn betrouwbaarheid ondanks het 
bestaan van de toepasselijke 
uitsluitingsgrond.

Or. fr

Amendement 845
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Voorwaarden waaronder de opdracht 

wordt uitgevoerd
1. De aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten bepalen 
aanvullende sociale en 
milieuvoorwaarden voor het verrichten 
van de dienst of het werk, die worden 
vermeld in de bekendmaking. 
2. Met betrekking tot de beloning 
(inclusief toelagen) van de bij de 
uitvoering van de concessie 
tewerkgestelde werknemers, hun 
werktijden en hun overige 
arbeidsvoorwaarden stellen de 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten vereisten vast die niet minder 
gunstig mogen zijn dan de voorwaarden 
die in dezelfde regio voor soortgelijk werk 
in de betrokken beroepsgroep of 
bedrijfstak gelden op grond van
a) een collectieve arbeidsovereenkomst of 
een regeling die in andere 
onderhandelingen door organisaties van 
de werkgevers en werknemers waarbij een 
wezenlijk deel van de werkgevers of 
werknemers in de betrokken beroepsgroep 
of bedrijfstak is aangesloten, is 
overeengekomen;
b) een arbitrage-uitspraak (indien de 
nationale wetgeving daarin voorziet); of
c) de nationale wetgeving.
Indien de desbetreffende 
arbeidsvoorwaarden in de regio waar de 
opdracht wordt uitgevoerd, niet op een 
van de hierboven genoemde wijzen zijn 
geregeld, stellen de aanbestedende 
diensten of aanbestedende entiteiten 
voorwaarden vast die voor de betrokken 
werknemers lonen (inclusief toelagen), 
werktijden en arbeidsvoorwaarden 
waarborgen die niet minder gunstig zijn 
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dan die welke door de werkgevers worden 
erkend die in de dichtstbijzijnde passende 
regio of in de beroepsgroep of de 
bedrijfstak waartoe de aannemer behoort, 
actief zijn en die in vergelijkbare 
omstandigheden verkeren. 

Or. de

Amendement 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
1. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten stellen 
bijzondere voorwaarden vast ten aanzien 
van de uitvoering van concessies voor de 
verrichting van werkzaamheden of 
diensten, met name op sociaal en 
ecologisch vlak en nemen deze op in de 
concessieaankondiging.
2. Voor wat betreft het loon (met inbegrip 
van toeslagen), arbeidsduur en andere 
arbeidsvoorwaarden voor de betrokken 
werknemers, nemen de aanbestedende 
diensten voorwaarden op waarmee deze 
werknemers een mate van bescherming 
genieten die ten minste gelijk is aan de 
gangbare bescherming voor gelijkaardig 
werk in de handel en nijverheid van het 
district waar de werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Die bescherming wordt 
geboden door:
a) een collectieve overeenkomst of een 
ander erkend overlegmechanisme tussen 
werknemers- en werkgeversorganisaties 
die een substantieel deel 
vertegenwoordigen van de werknemers en 
werkgevers in de desbetreffende 
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bedrijfstak; of
b) een scheidsrechterlijke uitspraak 
(indien de desbetreffende nationale 
wetgeving daarin voorziet); of
c) nationale wet- of regelgeving.
Wanneer in het district waar de 
werkzaamheden of de diensten worden 
verricht de in de vorige alinea bedoelde 
arbeidsvoorwaarden niet op de daarin 
omschreven wijze zijn gereguleerd, 
worden de uitvoeringsvoorwaarden van de 
opdracht ofwel vastgesteld aan de hand 
van soortgelijke instrumenten in het meest 
nabije passende district, ofwel aan de 
hand van de gebruikelijke 
arbeidsvoorwaarden van de bedrijfstak 
waar de concessiehouder wordt ingezet 
door werkgevers die onder soortgelijke 
algemene omstandigheden actief zijn.

Or. en

Amendement 848
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Schrappen
Vaststelling van termijnen
1. Bij de vaststelling van de termijnen 
voor de indiening van aanvragen voor de 
concessie en de indiening van 
inschrijvingen, houden de aanbestedende 
diensten of entiteiten in het bijzonder
rekening met de complexiteit van de 
concessie en de voor de opstelling van de 
inschrijvingen vereiste tijd, onverminderd 
de in artikel 37 vastgestelde 
minimumtermijnen.
2. Wanneer aanvragen of inschrijvingen 
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pas kunnen worden opgesteld na een 
bezoek van de locatie of na een onderzoek 
ter plaatse van de documenten die tot 
staving dienen van de documenten voor 
de gunning van de concessie, worden de 
termijnen voor de indiening van 
aanvragen voor de concessie verlengd 
zodat alle betrokken ondernemers kennis 
kunnen hebben van alle informatie die 
nodig is om aanvragen of inschrijvingen 
op te stellen.

Or. en

Motivering

Overbodig doordat er in artikel 38 een minimumtermijn is vastgesteld.

Amendement 849
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de vaststelling van de termijnen voor 
de indiening van aanvragen voor de 
concessie en de indiening van 
inschrijvingen, houden de aanbestedende 
diensten of entiteiten in het bijzonder 
rekening met de complexiteit van de 
concessie en de voor de opstelling van de 
inschrijvingen vereiste tijd, onverminderd 
de in artikel 37 vastgestelde 
minimumtermijnen.

1. Bij de vaststelling van de termijnen voor 
de indiening van aanvragen voor de 
concessie en de indiening van 
inschrijvingen, houden de aanbestedende 
diensten of entiteiten in het bijzonder 
rekening met de complexiteit van de 
concessie en de voor de opstelling van de 
inschrijvingen vereiste tijd, onverminderd 
de in artikel 38 vastgestelde 
minimumtermijnen.

Or. es

Amendement 850
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De termijn voor de indiening van 
aanvragen of de indiening van 
inschrijvingen bedraagt minimaal 
tweeënvijftig dagen, respectievelijk te 
rekenen vanaf de verzenddatum van de 
concessieaankondiging en vanaf de 
datum waarop de gegadigden kennis 
hebben kunnen nemen van de uitnodiging 
tot indiening van inschrijvingen.

Or. fr

Motivering

De door de rapporteur voorgestelde termijn van 30 dagen is te kort voor het indienen van 
inschrijvingen, die zeer ingewikkeld van aard zijn. Een termijn van 52 dagen is derhalve 
geschikter en maakt het mogelijk om de concurrentie in stand te houden en te voorkomen dat 
vertrekkende kandidaten bevoordeeld worden ten opzichte van nieuwkomers.

Amendement 851
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten gebruik willen 
maken van een concessie, stellen zij voor 
de indiening van de aanvragen voor de 
concessie een termijn vast van ten minste 
52 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de 
concessieaankondiging.

1. Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten gebruik willen 
maken van een concessie, stellen zij voor 
de indiening van de aanvragen voor de 
concessie een termijn vast van ten minste 
30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de 
concessieaankondiging.

Or. en

Amendement 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten gebruik willen 
maken van een concessie, stellen zij voor 
de indiening van de aanvragen voor de 
concessie een termijn vast van ten minste 
52 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de 
concessieaankondiging.

1. Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten gebruik willen 
maken van een concessie, stellen zij voor 
de indiening van de aanvragen voor de 
concessie een termijn vast van ten minste 
52 kalenderdagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de 
concessieaankondiging.

Or. de

Motivering

De formulering "kalenderdagen" dient ter precisering van de bepaling.

Amendement 853
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten gebruik willen 
maken van een concessie, stellen zij voor 
de indiening van de aanvragen voor de 
concessie een termijn vast van ten minste 
52 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de 
concessieaankondiging.

1. Wanneer aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten gebruik willen 
maken van een concessie, stellen zij voor 
de indiening van de aanvragen voor de 
concessie een termijn vast van ten minste 
30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzenddatum van de 
concessieaankondiging.

Or. en

Amendement 854
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen kan met vijf dagen worden 
verkort wanneer de aanbestedende entiteit 
aanvaardt dat inschrijvingen krachtens 
artikel 25 met elektronische middelen 
kunnen worden ingediend.

2. De termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen kan met vijf dagen worden 
verkort wanneer de aanbestedende entiteit 
aanvaardt dat inschrijvingen met 
elektronische middelen kunnen worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 855
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen kan met vijf dagen worden 
verkort wanneer de aanbestedende entiteit 
aanvaardt dat inschrijvingen krachtens 
artikel 25 met elektronische middelen 
kunnen worden ingediend.

2. De termijn voor ontvangst van 
inschrijvingen kan met vijf dagen worden 
verkort wanneer de aanbestedende entiteit 
aanvaardt dat inschrijvingen met 
elektronische middelen kunnen worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 bis
Gunningscriteria

1. De concessiegever kan 
onderhandelingen voeren met gegadigden 
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en inschrijvers. De concessiegever gunt de 
concessie op basis van objectieve 
gunningscriteria die overeenstemmen met 
de in artikel -26 bis, lid 2, vastgestelde 
beginselen.
2. Het is verboden het voorwerp van de 
concessie, de gunningscriteria en de 
minimumeisen in de loop van de 
onderhandelingen op een willekeurige of 
discriminerende wijze te veranderen. Elke 
wijziging wordt onmiddellijk meegedeeld 
aan de betrokken gegadigden en 
inschrijvers.
3. De gunningscriteria houden verband 
met het voorwerp van de concessie en 
kunnen criteria omvatten op het gebied 
van milieu, maatschappij, 
gendergelijkheid en innovatie. De 
concessiegever controleert of de 
inschrijvingen aan de gunningscriteria 
voldoen.
4. De concessiegever vermeldt in 
voorkomende gevallen in de 
concessieaankondiging of in de 
uitnodiging tot het indienen van 
inschrijvingen de rangorde van de in lid 1 
bedoelde criteria.

Or. en

Amendement 857
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 bis
Functionele eisen

1. In de functionele eisen worden de 
doelstellingen vastgesteld voor de 
werkzaamheden en/of diensten waarop de 
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concessie betrekking heeft. Zij zijn 
opgenomen in de concessiedocumenten.
2. De functionele eisen voldoen aan het 
beginsel van gelijke toegang van de 
ondernemers tot de procedures voor de 
gunning van concessies en mogen niet tot 
gevolg hebben dat ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor de openstelling voor 
concurrentie van de gunning van 
concessies worden geschapen.
Behalve indien dit door het voorwerp van 
de opdracht gerechtvaardigd is, mag in de 
functionele eisen met name geen melding 
worden gemaakt van een bepaald 
fabricaat of een bepaalde herkomst of van 
een bijzondere werkwijze, en mogen deze 
evenmin een verwijzing bevatten naar een 
merk, een octrooi of een type, of een 
bepaalde productie, waardoor bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producten 
worden bevoordeeld of geëlimineerd. Deze 
vermelding is bij wijze van uitzondering 
toegestaan wanneer een voldoende 
nauwkeurige en begrijpelijke 
omschrijving van het voorwerp van de 
opdracht niet mogelijk is; een dergelijke 
vermelding gaat vergezeld van de woorden 
"of gelijkwaardig".

Or. fr

Motivering

Nieuw artikel in ruil voor de schrapping van artikel 32 door de rapporteur. Concessiehouders 
moeten verplichtingen inzake middelen opgelegd krijgen en geen verplichtingen inzake 
resultaten. Met de term technische en/of functionele eisen wordt niet voldoende rekening 
gehouden met het bijzondere karakter van concessies.

Amendement 858
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 bis
Gunningscriteria

1. Het staat de concessiegever vrij met de 
gegadigden en inschrijvers 
onderhandelingen te organiseren. 
Concessies worden door de 
concessiegever gegund op basis van 
objectieve gunningscriteria die voldoen 
aan de beginselen als bedoeld in artikel -
26, tweede alinea.
2. Het voorwerp van de concessie, de 
gunningscriteria en de minimumeisen 
zoals omschreven in de 
concessiedocumenten mogen in de loop 
van de onderhandelingen niet willekeurig 
of discriminerend worden gewijzigd. 
Wijzigingen worden onverwijld aan de 
belangstellende gegadigden of 
inschrijvers meegedeeld.
3. De gunningscriteria mogen milieu-, 
sociale, cohesiecriteria en criteria met 
betrekking tot innovatie bevatten. De 
concessiegever controleert of de 
inschrijvingen daadwerkelijk voldoen aan 
de gunningscriteria.

Or. fr

Motivering

Overname van het nieuwe door de rapporteur geïntroduceerde artikel 38 bis, waarbij het 
verband met het voorwerp van de concessie van de sociale en milieucriteria wordt 
weggenomen, alsook de hiërarchische indeling van de criteria, die kunnen leiden tot 
rechtsonzekerheid en niet in verhouding staan tot de nagestreefde doelstelling inzake 
transparantie.

Amendement 859
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 bis
Technische en/of functionele eisen

1. De technische en/of functionele eisen 
zijn vastgesteld in de 
concessiedocumenten.
Zij bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor werken, diensten of 
leveringen.
Deze kenmerken kunnen eveneens 
betrekking hebben op specifieke 
processen voor de productie of verrichting 
van de gevraagde werken, leveringen of 
diensten of op elk ander stadium van de 
levenscyclus als bedoeld in artikel 2, punt 
14.
2. De technische en/of functionele eisen 
bepalen welke kenmerken worden 
voorgeschreven voor de werken en/of 
diensten die het voorwerp van de 
concessie vormen.
3. De technische en/of functionele eisen 
voldoen aan het beginsel van gelijke 
toegang van ondernemers tot de 
concessiegunningsprocedure en mogen 
geen ongerechtvaardigde belemmeringen 
tot gevolg hebben voor de openstelling 
van concessies voor concurrentie.
De technische en/of functionele eisen 
voldoen aan de wetgeving, regelgeving en 
normen op het vlak van milieu, 
gezondheid en veiligheid, sociale 
zekerheid en arbeid zoals vastgesteld bij 
Europese en nationale wetgeving alsmede 
bij collectieve overeenkomsten die gelden 
daar waar de werkzaamheden, diensten 
en leveringen worden verricht.
In het bijzonder mag er – behalve indien 
dit door het voorwerp van de opdracht 
gerechtvaardigd is - in de technische en/of 
functionele eisen geen melding worden 
gemaakt van een bepaald fabricaat, een 
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bepaalde herkomst of een bijzondere 
werkwijze, en mogen deze evenmin een 
verwijzing bevatten naar een merk, een 
octrooi of een type, of een bepaalde 
productie, waardoor bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producten 
worden bevoordeeld of uitgeschakeld. Een 
dergelijke vermelding is bij wijze van 
uitzondering toegestaan wanneer een 
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke 
omschrijving van het voorwerp van de
opdracht niet mogelijk is; dergelijke 
vermeldingen gaan vergezeld van de 
woorden “of gelijkwaardig”.
Aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten kunnen vereisen dat 
ondernemers een door een erkend orgaan 
afgegeven certificaat overleggen als 
bewijs van conformiteit met de in de 
concessiedocumenten vermelde 
technische en/of functionele eisen.

Or. en

Amendement 860
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
[...]

Or. en

Motivering

Deze bepaling is overbodig en maakt het geheel juridisch niet duidelijker. Artikel 7 van de 
richtlijn bevat reeds basisregels inzake gelijke behandeling en niet-discriminatie, 
transparantie en evenredigheid. Eenmalige vermelding hiervan volstaat. Het duidelijke 
verband met het voorwerp van de opdracht is evenwel cruciaal, maar dit is reeds vervat in 
artikel 36.
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Amendement 861
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concessies worden gegund op basis van 
objectieve criteria die ervoor zorgen dat de 
beginselen van transparantie, niet-
discriminatie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen en inschrijvingen onder 
voorwaarden van daadwerkelijke 
mededinging worden beoordeeld 
waardoor een algeheel economisch 
voordeel voor de aanbestedende dienst of 
de aanbestedende entiteit kan worden 
vastgesteld.

1. De gunning van opdrachten dient te 
geschieden op basis van objectieve criteria 
die garanderen dat het discriminatieverbod 
en de beginselen van transparantie en 
gelijke behandeling in acht worden 
genomen.

Or. de

Amendement 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concessies worden gegund op basis van 
objectieve criteria die ervoor zorgen dat de 
beginselen van transparantie, niet-
discriminatie en gelijke behandeling in 
acht worden genomen en inschrijvingen 
onder voorwaarden van daadwerkelijke 
mededinging worden beoordeeld waardoor 
een algeheel economisch voordeel voor de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit kan worden vastgesteld.

1. Concessies worden gegund op basis van 
objectieve criteria die ervoor zorgen dat de 
beginselen van transparantie, niet-
discriminatie, gelijke behandeling en 
kostenefficiëntie in acht worden genomen 
en inschrijvingen onder voorwaarden van 
daadwerkelijke mededinging worden 
beoordeeld waardoor een algeheel 
economisch voordeel voor de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit kan worden vastgesteld.

Or. de
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Amendement 863
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gunningscriteria houden verband met 
het voorwerp van de concessie en 
verschaffen de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid.

De gunningscriteria verschaffen de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit geen onbeperkte keuzevrijheid.

Or. de

Amendement 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die criteria zorgen voor effectieve 
mededinging en gaan van eisen vergezeld 
die het mogelijk maken de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk te controleren. De 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten controleren op basis van door de 
inschrijvers verstrekte informatie en 
bewijs daadwerkelijk of de inschrijvingen 
voldoen aan de gunningscriteria.

Die criteria zorgen voor effectieve 
mededinging en gaan van eisen vergezeld 
die het mogelijk maken de door de 
inschrijvers verstrekte informatie 
daadwerkelijk te controleren. De 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten controleren op een wijze die zij 
passend achten of de door de inschrijvers 
verstrekte gegevens aan de 
gunningscriteria voldoen. Hierbij zorgen 
zijn ervoor dat de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
de inschrijvers worden nageleefd.

Or. de

Motivering

De door het EHvJ in de zaak Wienstrom vastgestelde beginselen voor de controle op de 
naleving van de gunningscriteria door de aanbestedende entiteiten worden hier opgenomen in 
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de tekst.

Amendement 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) kwaliteit, waaronder technische 
verdienste, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, 
geschiktheid van het ontwerp voor alle 
gebruikers, milieukenmerken en 
innovatief karakter;
b) voor concessies voor diensten en 
concessies die betrekking hebben op het 
ontwerpen van bouwwerken, kunnen de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie in 
aanmerking worden genomen, met als 
gevolg dat dit personeel na de gunning 
van de concessie alleen mag worden 
vervangen met instemming van de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit, die moet nagaan of met deze 
vervangingen voor een evenwaardige 
organisatie en kwaliteit wordt gezorgd;
c) klantenservice en technische bijstand, 
leveringsdatum en leveringstermijn of 
termijn voor voltooiing;
d) het specifieke proces van productie of 
verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten of van elk ander 
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stadium van de levenscyclus ervan, zoals 
bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 14, voor 
zover die criteria op factoren die met deze 
processen rechtstreeks verband houden 
betrekking hebben en kenmerkend zijn 
voor het specifieke proces van productie 
of verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten.

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de voorschriften inzake de gunning van concessies.

Amendement 866
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 867
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

entiteiten de gunning van concessies 
baseren op het criterium van de 
economisch voordeligste inschrijving, met 
inachtneming van lid 2. Deze criteria 
mogen de volgende criteria omvatten:

Or. de

Amendement 868
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) kwaliteit, waaronder technische 
verdienste, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid 
van het ontwerp voor alle gebruikers, 
milieukenmerken en innovatief karakter; 
criteria op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied, zoals het 
bevorderen van de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het integreren op de 
arbeidsmarkt van bijzonder kansarme 
groepen zoals jongeren en leerlingen, 
langdurig werklozen, immigranten en 
mensen met een functiebeperking, en het 
waarborgen van goede 
arbeidsvoorwaarden bij de inschrijver en 
bij de onderaannemers en in de 
toeleveringsketen;

Or. de

Amendement 869
Josef Weidenholzer

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



AM\916835NL.doc 85/159 PE497.783v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de organisatie, kwalificatie en ervaring 
van het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie en 
de mogelijkheid dat de aanbestedende 
dienst of de aanbestedende entiteit een 
voorbehoud kan maken ten aanzien van 
zijn instemming met de vervanging van dit 
personeel;

Or. de

Amendement 870
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) voor concessies voor diensten en 
concessies die betrekking hebben op het 
ontwerpen van bouwwerken, kunnen de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie in 
aanmerking worden genomen, met als 
gevolg dat de concessiehouder dit 
personeel na de gunning van de concessie 
niet mag vervangen door minder 
gekwalificeerd personeel of personeel dat 
niet over de vereiste specifieke ervaring 
beschikt, en dat in het geval van 
vervanging rekening dient te worden 
gehouden met de instemming achteraf van 
de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende entiteit, die moet nagaan of 
met deze vervangingen voor een 
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evenwaardige organisatie en kwaliteit 
wordt gezorgd;

Or. es

Amendement 871
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) klantenservice en technische bijstand, 
leveringsdatum en leveringstermijn of 
termijn voor voltooiing;

c) klantenservice en technische bijstand, 
leveringsdatum en leveringstermijn of 
termijn voor voltooiing alsmede 
kwaliteitscriteria ten behoeve van de 
gebruikers van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten;

Or. de

Amendement 872
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het specifieke proces van productie of 
verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten of van elk ander 
stadium van de levenscyclus ervan, zoals 
bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 14, voor 
zover die criteria op factoren die met deze 
processen rechtstreeks verband houden 
betrekking hebben en kenmerkend zijn 
voor het specifieke proces van productie 
of verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten.

d) het specifieke proces van productie of 
verrichting van de gevraagde werken,
leveringen of diensten of van elk ander 
stadium van de levenscyclus ervan, zoals 
bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 14, en de 
duurzaamheid van het productieproces en 
de toepassing van criteria inzake eerlijke 
handel;

e) externe kosten, zoals milieukosten
voortvloeiend uit lange aanvoerwegen of 
woon-werkafstanden via de weg voor de 
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verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten, die door vervoer 
met milieuvriendelijke vervoermiddelen 
zoals de trein kunnen worden verminderd;

Or. de

Amendement 873
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de veiligheid en de technische en 
financiële capaciteit van de inschrijver.

Or. it

Amendement 874
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) prijs en kosten.

Or. de

Amendement 875
Evelyne Gebhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) sociale overwegingen die betrekking 
hebben op externe sociale kosten 
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rechtstreeks verbonden aan de 
levenscyclus, zoals de impact van de 
productie op het milieu en omliggende 
gemeenten; sociale omstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden, gezondheid 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 het internationale 
arbeidsrecht, die van toepassing zijn op de 
plaats waar de opdracht uitgevoerd wordt; 
deze verplichtingen zijn ook van 
toepassing in grensoverschrijdende 
situaties waarin werknemers uit een 
bepaalde lidstaat diensten leveren in 
andere lidstaten.

Or. de

Motivering

In beginsel steun ik het voorstel van de heer Juvin om de gunningscriteria hier te schrappen. 
Ik dien dit amendement in voor het geval dat dit voorstel niet door een meerderheid wordt 
gesteund.

Amendement 876
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) externe milieukosten die rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus, mits 
de waarde in geld kan worden vastgesteld 
en gecontroleerd, die betrekking kunnen 
hebben op kosten voor de emissie van 
broeikasgassen of andere vervuilende 
emissie en andere kosten voor bestrijding 
van klimaatverandering.

(b) externe milieukosten die rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus, mits 
de waarde in geld kan worden vastgesteld 
en gecontroleerd, die betrekking kunnen 
hebben op sociale kosten en milieukosten 
zoals de kosten voor de emissie van 
broeikasgassen of andere vervuilende 
emissies en andere kosten voor bestrijding 
van klimaatverandering.
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Or. en

Amendement 877
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer aanbestedende diensten de kosten 
op basis van de levenscyclus beoordelen, 
vermelden zij in de documenten inzake de 
gunning van de concessie welke gegevens 
de inschrijvers moeten indienen en welke 
methode de aanbestedende dienst of 
entiteit zal gebruiken voor de berekening 
van de levenscycluskosten. De voor de 
beoordeling van deze levenscycluskosten
gebruikte methode moet aan alle volgende 
voorwaarden voldoen:

Or. en

Amendement 878
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is opgesteld op basis van 
wetenschappelijke informatie of is 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;

(a) zij is gebaseerd op objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;

Or. en
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Amendement 879
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij is opgezet voor herhaalde of 
voortdurende toepassing;

Schrappen

Or. en

Amendement 880
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij is toegankelijk voor alle betrokken 
partijen.

(c) de vereiste gegevens kunnen met 
redelijke inspanning worden verkregen 
door ondernemers die normaal zorgvuldig 
te werk gaan, waaronder ondernemers uit 
derde landen.

Or. en

Amendement 881
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten staan ondernemers toe een andere 
methodologie toe te passen voor het 
vaststellen van de levenscycluskosten van 
hun inschrijving, mits zij aantonen dat deze 
methodologie voldoet aan de in de punten 

Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten staan ondernemers toe een andere 
methodologie toe te passen voor het 
vaststellen van de levenscycluskosten van 
hun inschrijving, mits zij aantonen dat deze 
methodologie voldoet aan de in de punten 
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a, b en c vastgestelde eisen en 
gelijkwaardig is aan de door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit vermelde methodologie.

a, b en c vastgestelde eisen en 
gelijkwaardig is aan de door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit vermelde methodologie. Teneinde 
de inschrijvers die tijd en geld investeren 
om conform de door de aanbestedende 
dienst aangegeven methodologie te 
handelen, niet te discrimineren, kunnen 
de aanbestedende diensten een door een 
derde partij verstrekt certificaat verlangen 
als bewijs dat de methodologie 
gelijkwaardig is.

Or. en

Amendement 882
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Telkens wanneer een 
gemeenschappelijke methodologie voor de 
berekening van levenscycluskosten wordt 
vastgesteld in het kader van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen 
ingevolge sectorspecifieke wetgeving, is 
deze van toepassing wanneer berekening 
van de levenscycluskosten deel uitmaakt 
van de in artikel 39, lid 4, bedoelde 
gunningscriteria.

Schrappen

Een lijst van die wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is vastgesteld in 
bijlage II. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de actualisering van deze lijst wanneer 
die wijzigingen op basis van de 
vaststelling van nieuwe wetgeving, 
intrekking of wijziging van die wetgeving 
noodzakelijk zijn.
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Or. en

Amendement 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Telkens wanneer een 
gemeenschappelijke methodologie voor de 
berekening van levenscycluskosten wordt 
vastgesteld in het kader van een 
wetgevingshandeling van de Unie, 
inclusief bij gedelegeerde handelingen 
ingevolge sectorspecifieke wetgeving, is 
deze van toepassing wanneer berekening 
van de levenscycluskosten deel uitmaakt 
van de in artikel 39, lid 4, bedoelde 
gunningscriteria.

Schrappen

Een lijst van die wetgevings- en 
gedelegeerde handelingen is vastgesteld in 
bijlage II. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de actualisering van deze lijst wanneer 
die wijzigingen op basis van de 
vaststelling van nieuwe wetgeving, 
intrekking of wijziging van die wetgeving 
noodzakelijk zijn.

Or. de

Motivering

Het is toe te juichen dat aanbestedende diensten worden aangemoedigd om bij de gunning 
rekening te houden met de levenscycluskosten. Deze bepaling betreffende de wettelijke 
verplichting daartoe verwijst evenwel naar een toekomstige, nog niet bestaande methodologie 
voor de berekening daarvan en moet vanwege de onvoorzienbare rechtsgevolgen worden 
verworpen.

Amendement 884
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 Schrappen
Onderaanneming
1. In de concessiedocumenten kan de 
aanbestedende dienst of entiteit de 
inschrijver verzoeken (of kan hij daartoe 
door een lidstaat worden verplicht ) in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te 
geven en welke onderaannemers hij 
voorstelt.
2. Lid 1 laat de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

Or. en

Amendement 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 Schrappen
Onderaanneming
1. In de concessiedocumenten kan de 
aanbestedende dienst of entiteit de 
inschrijver verzoeken (of kan hij daartoe 
door een lidstaat worden verplicht ) in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te 
geven en welke onderaannemers hij 
voorstelt.
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2. Lid 1 laat de aansprakelijkheid van de 
hoofdondernemer onverlet.

Or. de

Motivering

De betrekkingen tussen de inschrijver en onderaannemers vallen onder het contractenrecht 
van de lidstaten, waaraan deze richtlijn geen afbreuk mag doen. Bovendien zorgt deze 
bepaling voor rechtsonzekerheid, omdat een onderaannemer op grond van die bepaling niet 
meer als onderaannemer, maar als aannemer wordt beschouwd. De bepaling kan de 
aanbestedende dienst de mogelijkheid ontnemen om een betaling uit te stellen, in afwachting 
van de uitvoering van de opdracht volgens de voorschriften.

Amendement 886
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de concessiedocumenten kan de 
concessiegever de inschrijver verzoeken 
(of kan hij daartoe door een lidstaat worden 
verplicht) in zijn inschrijving aan te geven 
welk gedeelte van de opdracht hij 
eventueel voornemens is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt. De lidstaten 
beperken de mogelijkheid voor een 
inschrijver om gedeelten van de werken of 
de diensten die verricht moeten worden of 
de goederen die geleverd moeten worden 
in onderaanneming te geven tot maximaal 
drie opeenvolgende niveaus van 
onderaanneming.

Or. en

Amendement 887
Lara Comi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de concessiedocumenten kan de 
aanbestedende dienst of entiteit de 
inschrijver verzoeken (of kan hij daartoe 
door een lidstaat worden verplicht) in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 
is aan derden in onderaanneming te geven.

De lijst van onderaannemers wordt 
gedurende de concessieopdracht 
bijgewerkt naar aanleiding van 
vervangingen of wijzigingen.

Or. it

Amendement 888
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De aanbestedende dienst of entiteit 
verzoekt de inschrijver in zijn inschrijving 
aan te geven welk gedeelte van de opdracht 
hij eventueel voornemens is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt.

Or. de

Amendement 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In de concessiedocumenten kan de 
concessiegever de inschrijver verzoeken 
(of kan hij daartoe door een lidstaat worden 
verplicht) in zijn inschrijving aan te geven 
welk gedeelte van de opdracht hij 
eventueel voornemens is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt. De 
concessiegever kan aangeven welke delen 
van de werkzaamheden of diensten niet 
mogen worden uitbesteed. Indien de 
inschrijver delen van de werkzaamheden 
of diensten uitbesteedt, stelt hij de 
concessiegever daarvan in kennis. De 
lidstaten beperken de mogelijkheid voor 
een inschrijver om gedeelten van de 
werken of de diensten die verricht moeten 
worden in onderaanneming te geven tot 
maximaal drie opeenvolgende niveaus 
van onderaanneming. Uitbesteding mag 
niet leiden tot slechtere 
arbeidsomstandigheden of lagere 
milieunormen.

Or. en

Amendement 890
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de concessiedocumenten kan de 
aanbestedende dienst of entiteit de 
inschrijver verzoeken (of kan hij daartoe 
door een lidstaat worden verplicht ) in zijn 
inschrijving aan te geven welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens 

1. In de concessiedocumenten verzoekt de 
aanbestedende dienst of entiteit de 
inschrijver (en wordt hij daartoe door een 
lidstaat verplicht ) in zijn inschrijving aan 
te geven welk gedeelte van de opdracht hij 
eventueel voornemens is aan derden in 
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is aan derden in onderaanneming te geven 
en welke onderaannemers hij voorstelt.

onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt.

Or. fr

Amendement 891
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Lid 1 laat de vraag naar de 
aansprakelijkheid van de hoofdondernemer 
onverlet. De lidstaten voorzien in een 
regeling van gedeelde en hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de hele 
onderaannemingsketen. Zij zorgen ervoor 
dat de hoofdaannemer en alle 
intermediaire onderaannemers die 
grondrechten geschonden hebben of 
inbreuk hebben gepleegd op de 
veiligheids- en gezondheidseisen of 
sociale en arbeidsvoorschriften en 
normen zoals bepaald in EU- en nationale 
wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering verricht wordt, aansprakelijk 
gesteld worden voor uitvoering van de 
betalingen die voortvloeien uit zulke 
schendingen, zoals niet-betaalde lonen, 
belastingen en heffingen of 
socialezekerheidsbijdragen, naast of in 
plaats van de werkgever-onderaannemer 
of de aannemer waarvan de werknemer 
een rechtstreekse onderaannemer is.

Or. en

Amendement 892
Marc Tarabella
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De lidstaten voorzien in een stelsel van 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
hele onderaannemingsketen. Zij zorgen 
ervoor dat de hoofdconcessienemer en 
alle intermediaire onderaannemers die 
grondrechten geschonden hebben of 
inbreuk hebben gepleegd op de 
veiligheids- en gezondheidseisen of 
sociale en arbeidsvoorschriften en 
normen zoals bepaald in communautaire 
en nationale wetgeving en in collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op 
de plaats waar het werk, de dienst of de 
levering verricht wordt, aansprakelijk 
gesteld worden om de betalingen uit te 
voeren die voortvloeien uit zulke 
schendingen naast of in plaats van de 
werkgever-onderaannemer of de 
aannemer waarvan de werkgever een 
rechtstreekse onderaannemer is.
De lidstaten kunnen in hun nationale 
recht voorzien in strengere 
aansprakelijkheidsregelingen.

Or. fr

Amendement 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
concessiegever de door de aannemer 
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voorgestelde onderaannemer kan afwijzen 
wanneer:
i) de onderaannemer niet voldoet aan de 
voorwaarden voor deelname aan de 
procedure die zijn voorzien voor de 
aannemer van de opdracht;
ii) de capaciteit ontbreekt om dat deel van 
de opdracht correct uit te voeren.
De voorwaarden voor deelname aan de 
procedure en de capaciteit van de 
onderaannemer worden beoordeeld in 
verhouding tot het uit te voeren gedeelte 
van de opdracht, op basis van de 
selectiecriteria die zijn vastgesteld in art. 
36.

Or. pl

Amendement 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 42 Schrappen
[...]

Or. de

Motivering

De bestaande richtlijnen bevatten reeds toereikende procedurele regels voor de gunning van 
concessies. Door de bepalingen van dit artikel ontstaan onnodige bureaucratische lasten voor 
de aanbestedende dienst en wordt de gunningsprocedure minder flexibel.

Amendement 895
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijzigingen van concessies gedurende de 
looptijd ervan

Wijzigingen van concessies die volgend op 
de inwerkingtreding van onderhavige 
richtlijn zijn gegund

Or. it

Amendement 896
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een wezenlijke wijziging van de 
bepalingen van een concessie tijdens de 
looptijd ervan wordt voor de toepassing 
van deze richtlijn beschouwd als een 
nieuwe gunning en vereist een nieuwe 
concessiegunningsprocedure 
overeenkomstig deze richtlijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 897
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een wezenlijke wijziging van de 
bepalingen van een concessie tijdens de 
looptijd ervan wordt voor de toepassing 
van deze richtlijn beschouwd als een 
nieuwe gunning en vereist een nieuwe 
concessiegunningsprocedure 
overeenkomstig deze richtlijn.

1. Een wezenlijke wijziging van de 
bepalingen van een concessie die volgend 
op de inwerkingtreding van onderhavige 
richtlijn is gegund, tijdens de looptijd 
ervan wordt voor de toepassing van deze 
richtlijn beschouwd als een nieuwe 
gunning en vereist een nieuwe 
concessiegunningsprocedure 
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overeenkomstig deze richtlijn.

Or. it

Amendement 898
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een wezenlijke wijziging van de
bepalingen van een concessie tijdens de 
looptijd ervan wordt voor de toepassing 
van deze richtlijn beschouwd als een 
nieuwe gunning en vereist een nieuwe 
concessiegunningsprocedure
overeenkomstig deze richtlijn.

1. Een concessie kan gedurende de 
looptijd ervan bij aanhangsel worden 
gewijzigd tenzij het om wezenlijke 
wijzigingen gaat. De wezenlijke wijziging 
van de voorwaarden van een concessie 
tijdens de looptijd ervan vereist een nieuwe 
gunningsprocedure overeenkomstig deze 
richtlijn, onder voorbehoud van het 
bepaalde in lid 6.

Or. fr

Motivering

De bepalingen met betrekking tot de wijziging van concessies middels een nadere 
overeenkomst moeten worden verduidelijkt om voor meer flexibiliteit te zorgen, teneinde 
rekening te houden met de aard van de concessies, die langlopende contracten zijn.

Amendement 899
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een wijziging van een concessie tijdens 
de looptijd ervan wordt wezenlijk geacht 
in de zin van lid 1 wanneer de concessie 
hierdoor wezenlijk verschilt van de 
aanvankelijk gesloten concessie. 

Schrappen
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Onverminderd de leden 3 en 4 wordt een 
wijziging geacht wezenlijk te zijn wanneer 
aan een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:
(a) de wijziging voorziet in voorwaarden 
die, hadden zij deel uitgemaakt van de 
oorspronkelijke 
concessiegunningsprocedure, de selectie 
van andere dan de aanvankelijk 
geselecteerde aanvragers of de gunning 
van de concessie aan een andere 
aanvrager of inschrijver mogelijk zouden 
hebben gemaakt;
(b) de wijziging verandert het 
economische evenwicht van de concessie 
ten gunste van de concessiehouder;
(c) de wijziging verruimt het 
toepassingsgebied van de concessie in 
aanzienlijke mate tot werken, leveringen 
of diensten die daar aanvankelijk niet 
onder vielen.

Or. en

Amendement 900
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een wijziging van een opdracht tijdens 
de looptijd ervan wordt geacht wezenlijk te 
zijn in de zin van lid 1 wanneer de 
opdracht hierdoor wezenlijk verschilt van 
de aanvankelijk gesloten opdracht.
Onverminderd de leden 3 en 4 wordt een 
wijziging in elk geval geacht wezenlijk te 
zijn wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

2. Een wijziging van de een opdracht 
tijdens de looptijd ervan wordt geacht 
wezenlijk te zijn wanneer aan een van de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

-a) de wijziging verandert de aard van de 
concessie;
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-a bis) de wijziging impliceert de 
vervanging van de concessienemer; 
Deze bepaling geldt niet in geval van 
rechtsopvolging onder algemene of 
gedeeltelijke titel in de positie van de 
oorspronkelijke ondernemer, na:
i) herstructurering van het bedrijf,
ii) vermogens- of activaoverdracht tussen 
bedrijven,

iii) overname van de concessiehouder 
wegens insolventie of op basis van een 
contractclausule van een andere 
ondernemer die voldoet aan de 
aanvankelijk vastgestelde criteria voor 
kwalitatieve selectie, op voorwaarde dat 
dit geen andere wezenlijke wijzigingen in 
de concessie meebrengt en niet is bedoeld 
om de toepassing van deze richtlijn te 
omzeilen.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het begrip "wezenlijke wijziging".

Amendement 901
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de wijziging verandert het economische 
evenwicht van de concessie ten gunste van 
de concessiehouder;

b) de wijziging verandert het economische 
evenwicht van de concessie aanzienlijk;

Or. fr
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Amendement 902
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op voorwaarde dat zij niet de 
algehele aard van de concessie verandert, 
wordt de wijziging ervan niet geacht 
wezenlijk te zijn wanneer: 
a) in de oorspronkelijke 
concessieopdracht daarin is voorzien in 
duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 
herzieningsclausules of opties die het 
toepassingsgebied en de aard van 
mogelijke wijzigingen omschrijven 
alsmede de voorwaarden waaronder deze 
kunnen worden gebruikt.
b) de waarde ervan de in artikel 6 
vastgestelde drempel niet overschrijdt en 
wanneer deze minder dan 15 % van de 
geactualiseerde waarde van de concessie 
bedraagt op de uiterste datum voor de 
omzetting van deze richtlijn.
Met het oog op de toepassing van de 
voorgaande alinea:
i) wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld aan de hand van de 
cumulatieve geactualiseerde waarde van 
de opeenvolgende wijzigingen. Voor de 
lopende concessies op het moment van de 
uiterste datum voor de omzetting van deze 
richtlijn, is de betreffende waarde de 
cumulatieve geactualiseerde waarde van 
de opeenvolgende wijzigingen die zijn 
doorgevoerd vanaf de uiterste datum voor 
de omzetting van deze richtlijn;
ii) de waarde wordt berekend 
overeenkomstig de in artikel 6 
omschreven methode;
iii) de waarde wordt uitgedrukt in 
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constante munt naar omstandigheid op de 
uiterste datum voor de omzetting van deze 
richtlijn of op de datum van de 
voorgenomen wijziging.

Or. fr

Motivering

Het amendement zorgt voor meer flexibiliteit in de wijziging van concessies.

Amendement 903
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op voorwaarde dat zij niet de 
algehele aard van de concessie verandert, 
wordt de wijziging van een concessie niet 
geacht wezenlijk te zijn wanneer:
a) in de oorspronkelijke 
concessieopdracht daarin is voorzien in 
duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 
herzieningsclausules of opties die het 
toepassingsgebied en de aard van 
mogelijke wijzigingen omschrijven 
alsmede de voorwaarden waaronder deze 
kunnen worden gebruikt.
b) de waarde ervan de in artikel 6 
vastgestelde drempel niet overschrijdt en 
wanneer deze minder dan 10 % van de
geactualiseerde waarde van de 
oorspronkelijke opdracht bedraagt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld aan de hand van de 
cumulatieve geactualiseerde waarde van 
de opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr
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Motivering

Het idee van de rapporteur wordt overgenomen (amendement 191 van het ontwerpverslag) 
met wijziging van de drempel die van 5 % toeneemt tot 10 % om meer flexibiliteit mogelijk te 
maken.

Amendement 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op voorwaarde dat zij niet de 
algehele aard van de concessie verandert, 
wordt de wijziging van een concessie niet 
geacht wezenlijk te zijn wanneer:
a) in de oorspronkelijke 
concessieopdracht daarin is voorzien in 
duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 
herzieningsclausules of opties die het 
toepassingsgebied en de aard van 
mogelijke wijzigingen omschrijven 
alsmede de voorwaarden waaronder deze 
kunnen worden gebruikt; of
b) de waarde ervan de in artikel 6 
vastgestelde drempel niet overschrijdt en 
wanneer deze minder dan 5 % van de 
geactualiseerde waarde van de 
oorspronkelijke opdracht bedraagt.
Wanneer een aantal opeenvolgende 
wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde 
beoordeeld aan de hand van de 
cumulatieve geactualiseerde waarde van 
de opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr

Motivering

(Verduidelijking van amendement 191 van de rapporteur: de in dit nieuwe lid genoemde 
voorwaarden zijn niet cumulatief (toevoeging van "of"').)
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Amendement 905
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vervanging van de concessiehouder 
wordt geacht een wezenlijke wijziging te 
zijn in de zin van lid 1.

Schrappen

De eerste alinea geldt echter niet in geval 
van rechtsopvolging onder algemene of 
gedeeltelijke titel in de positie van de 
oorspronkelijke ondernemer, na 
herstructurering van het bedrijf, 
insolventie of op basis van een 
contractclausule van een andere 
ondernemer die voldoet aan de 
aanvankelijk vastgestelde criteria voor 
kwalitatieve selectie, op voorwaarde dat 
dit geen andere wezenlijke wijzigingen in 
de concessie meebrengt en niet is bedoeld 
om de toepassing van deze richtlijn te 
omzeilen.

Or. en

Amendement 906
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vervanging van de concessiehouder 
wordt geacht een wezenlijke wijziging te 
zijn in de zin van lid 1.

Schrappen

De eerste alinea geldt echter niet in geval 
van rechtsopvolging onder algemene of 
gedeeltelijke titel in de positie van de 
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oorspronkelijke ondernemer, na 
herstructurering van het bedrijf, 
insolventie of op basis van een 
contractclausule van een andere 
ondernemer die voldoet aan de 
aanvankelijk vastgestelde criteria voor 
kwalitatieve selectie, op voorwaarde dat 
dit geen andere wezenlijke wijzigingen in 
de concessie meebrengt en niet is bedoeld 
om de toepassing van deze richtlijn te 
omzeilen.

Or. fr

Motivering

Tekst opgenomen in lid 2.

Amendement 907
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging 
in geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in 
de zin van lid 1 wanneer de waarde ervan 
de in artikel 5 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5 % van de prijs van de oorspronkelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algehele aard van de opdracht niet 
verandert. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld aan de hand 
van de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 908
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging 
in geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in 
de zin van lid 1 wanneer de waarde ervan 
de in artikel 5 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
5 % van de prijs van de oorspronkelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algehele aard van de opdracht niet 
verandert. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Technisch amendement (tegelijk te lezen met amendement 191 door de rapporteur: opneming 
van lid 4 van artikel 42 in het nieuwe lid 2 bis van artikel 42)

Amendement 909
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging 
in geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in 
de zin van lid 1 wanneer de waarde ervan 
de in artikel 5 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 

Schrappen
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5 % van de prijs van de oorspronkelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algehele aard van de opdracht niet 
verandert. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld op basis van 
de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. fr

Motivering

Tekst valt onder lid 2 bis.

Amendement 910
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 5 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 5 
% van de prijs van de oorspronkelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algehele aard van de opdracht niet 
verandert. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld aan de hand 
van de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 5 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en/of wanneer deze minder 
dan 20 % van de prijs van de 
oorspronkelijke opdracht bedraagt, mits de 
wijziging de algehele aard van de opdracht 
niet verandert. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld aan de hand 
van de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

Or. it

Amendement 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 5 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 5
% van de prijs van de oorspronkelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algehele aard van de opdracht niet 
verandert. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, 
wordt de waarde beoordeeld aan de hand 
van de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in 
geld kan worden uitgedrukt, wordt de 
wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de 
zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de 
in artikel 5 vastgestelde drempels niet 
overschrijdt en wanneer deze minder dan 
20 % van de prijs van de oorspronkelijke 
opdracht bedraagt, mits de wijziging de 
algehele aard van de opdracht niet 
verandert. Wanneer een aantal 
opeenvolgende wijzigingen plaatsvindt, 
wordt de waarde beoordeeld aan de hand 
van de cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen. Indien de 
concessiehouder ten opzichte van de aan 
het begin van de aanbestedingsprocedure 
door de aanbestedende dienst of entiteit 
geschatte bedragen hogere bedragen 
ontvangt van derden, houdt dit geen 
wijziging van de opdracht in.

Or. en

Motivering

Stemt overeen met de door de ECR-fractie gekozen insteek voor de hoofdrichtlijn. Het 
percentage dat geldt als drempel waarboven een wijziging in een concessieopdracht 
overeenkomstig artikel 42, lid 4, als “wezenlijk” wordt aangemerkt, dient van 5 % te worden 
opgetrokken tot ten minste 20 %. Bovendien is het nuttig om expliciet te maken dat een 
concessiehouder die bereid is om het operationele risico te nemen de meeropbrengsten mag 
houden.

Amendement 912
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wijzigingen van de concessie worden Schrappen
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niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van 
lid 1 wanneer in de concessiedocumenten 
daarin is voorzien in duidelijke, precieze 
en ondubbelzinnige herzieningsclausules 
of opties. Deze clausules omschrijven het 
toepassingsgebied en de aard van 
mogelijke wijzigingen of opties alsmede de 
voorwaarden waaronder deze kunnen 
worden gebruikt. Zij voorzien niet in 
wijzigingen of opties die de algehele aard 
van de concessie zouden veranderen.

Or. en

Amendement 913
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wijzigingen van de concessie worden 
niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van 
lid 1 wanneer in de concessiedocumenten 
daarin is voorzien in duidelijke, precieze 
en ondubbelzinnige herzieningsclausules 
of opties. Deze clausules omschrijven de 
omvang en de aard van mogelijke 
wijzigingen of keuzemogelijkheden 
alsmede de voorwaarden waaronder deze 
kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet 
in wijzigingen of opties die de algehele 
aard van de concessie zouden veranderen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Tekst opgenomen in lid 2 bis.

Amendement 914
Lara Comi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wijzigingen van de concessie worden 
niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van 
lid 1 wanneer in de concessiedocumenten 
daarin is voorzien in duidelijke, precieze en 
ondubbelzinnige herzieningsclausules of 
opties. Deze clausules omschrijven het 
toepassingsgebied en de aard van 
mogelijke wijzigingen of opties alsmede de 
voorwaarden waaronder deze kunnen 
worden gebruikt. Zij voorzien niet in 
wijzigingen of opties die de algehele aard 
van de concessie zouden veranderen.

5. Wijzigingen van de concessie worden 
niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van 
lid 1 wanneer in de concessiedocumenten 
daarin is voorzien in duidelijke, precieze en 
ondubbelzinnige herzieningsclausules of 
opties, indien deze krachtens de wettelijke 
bepalingen geschieden. Deze clausules 
omschrijven het toepassingsgebied en de 
aard van mogelijke wijzigingen of opties 
alsmede de voorwaarden waaronder deze 
kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet 
in wijzigingen of opties die de algehele 
aard van de concessie zouden veranderen.

Or. it

Amendement 915
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1 vereist een
wezenlijke wijziging geen nieuwe 
concessiegunningsprocedure wanneer aan 
de volgende cumulatieve voorwaarden is 
voldaan:

Een wezenlijke wijziging vereist geen 
nieuwe concessiegunningsprocedure 
indien deze beperkt blijft tot een 
verlenging van de concessie ter behoud of 
verbetering van de doeltreffendheid en de 
uitvoering van de onder de richtlijn 
vallende activiteit of indien aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Amendement 916
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de behoefte aan wijziging is het gevolg 
van omstandigheden die een zorgvuldige 
aanbestedende dienst of entiteit niet kon 
voorzien;

a) de behoefte aan wijziging is het gevolg 
van omstandigheden waarop een 
zorgvuldige aanbestedende dienst of 
entiteit niet kon vooruitlopen;

Or. fr

Motivering

Redactioneel amendement

Amendement 917
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de behoefte aan wijziging is het gevolg 
van omstandigheden die een zorgvuldige 
aanbestedende dienst of entiteit niet kon 
voorzien;

(a) de behoefte aan wijziging is het gevolg 
van met name technische en/of financiële 
omstandigheden die een zorgvuldige 
concessiegever niet kon voorzien;

Or. en

Amendement 918
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de wijziging verandert de algehele 
aard van de concessie niet;

Schrappen
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Or. en

Amendement 919
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in geval van concessies die worden 
gegund door aanbestedende diensten 
waarbij enige prijsverhoging niet groter is 
dan 50% van de waarde van de 
oorspronkelijke concessie.

c) de waarde van de voorgenomen 
wijziging niet hoger is dan 50 % van de 
geactualiseerde waarde van de concessie. 
De actualisering vindt plaats
overeenkomstig de bepalingen van lid 2 
bis.

Or. fr

Amendement 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in geval van concessies die worden 
gegund door aanbestedende diensten
waarbij enige prijsverhoging niet groter is
dan 50% van de waarde van de
oorspronkelijke concessie.

c) in geval van concessies die worden 
gegund door aanbestedende diensten 
waarbij de waarde van de voorgenomen 
wijziging niet groter is dan 50 % van de 
geactualiseerde oorspronkelijke waarde 
van de concessie.

Or. fr

Motivering

Technisch amendement op amendement 194 van de rapporteur (ontkenning vergeten in de 
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oorspronkelijke versie van het amendement)

Amendement 921
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) in geval van concessies die worden 
gegund door aanbestedende diensten 
waarbij enige prijsverhoging niet groter is
dan 50 % van de waarde van de 
oorspronkelijke concessie.

(f) of de waarde van de beoogde wijziging 
is groter dan 50 % van de geactualiseerde 
oorspronkelijke waarde van de concessie.

Or. en

Amendement 922
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten of aanbestedend 
entiteiten kondigen deze wijzigingen aan 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie. Deze aankondigingen bevatten de in 
bijlage VII beschreven informatie en 
worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 28.

De concessiegever kondigt deze 
wijzigingen aan in het Publicatieblad van 
de Europese Unie. Deze aankondigingen 
bevatten de in bijlage VII beschreven 
informatie en worden bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 28.

Or. en

Amendement 923
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten mogen niet 
overgaan tot wijziging van de concessie in 
de volgende gevallen:

Schrappen

(a) wanneer de wijziging ertoe zou 
strekken tekortkomingen bij de uitvoering 
van de concessiehouder of de gevolgen 
ervan te verhelpen die middels de 
handhaving van contractuele 
verplichtingen kunnen worden verholpen;
(b) wanneer de wijziging ertoe zou 
strekken risico’s op prijsverhogingen te 
compenseren die het gevolg zijn van 
prijsschommelingen die een substantiële 
impact zouden kunnen hebben op de 
uitvoering van een opdracht en waarvoor 
de concessiehouder zich heeft ingedekt.

Or. en

Amendement 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 7 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) wanneer de wijziging beperkt blijft 
tot een verlenging van de duur van de 
concessie teneinde de concessiehouder in 
staat te stellen meer investeringen terug te 
verdienen en zo de doeltreffendheid en 
uitvoering van de activiteit in het kader 
van de concessie op peil te houden of te 
verbeteren. Dergelijke investeringen 
worden niet aangemerkt als wezenlijke 
wijzigingen aan de concessie in de zin van 
voorgaand lid 2.

Or. en
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Motivering

Vooral bij concessies waarvoor er ten behoeve van de dienstverlening gebruik wordt gemaakt 
van bepaalde faciliteiten blijven concessiehouders vaak investeringen doen (die aan het begin 
van de concessie nog niet voorzien waren) om de faciliteit gelijke tred te doen houden met de 
marktontwikkelingen en de klantenvraag. Blijven dergelijke investeringen achterwege, dan 
komt de algehele efficiëntie van de concessiehouder in het geding, hetgeen niet in het 
algemeen belang is.

Amendement 925
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het Hof van Justitie van de Europese 
Unie stelt vast in een procedure 
overeenkomstig artikel 258 van het 
Verdrag dat een lidstaat zijn 
verplichtingen krachtens de Verdragen 
niet is nagekomen wegens het feit dat een 
tot die lidstaat behorende aanbestedende 
dienst of entiteit de betrokken concessie 
heeft gegund zonder te voldoen aan zijn 
verplichtingen krachtens de Verdragen en 
deze richtlijn.

Schrappen

Or. it

Amendement 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien er verder op toe dat -
indien er bij de verstrijking van een 
concessie wordt vastgesteld dat de door de 
concessiehouder geleverde diensten nog 
nodig zijn - voldaan wordt aan de 
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volgende voorwaarden:
(a) de bestaande concessiehouder heeft in 
alle gevallen het recht om deel te nemen 
aan de selectieprocedure voor de gunning 
van de nieuwe concessie;
(b) indien de concessie aan een nieuwe 
concessiehouder wordt gegund, worden 
alle passende maatregelen getroffen om 
ervoor te zorgen dat de dienstverlening 
niet wordt onderbroken tijdens de periode 
waarin de bestaande concessiehouder 
door de nieuwe wordt vervangen;
(c) de nieuwe concessiehouder, of de 
aanbestedende dienst, is verplicht de 
voorgaande concessiehouder schadeloos 
te stellen voor investeringen die aan het 
einde van de concessie nog niet zijn 
terugverdiend. De lidstaten kunnen -
onder voorwaarde dat dit geschiedt op 
basis van objectieve, transparante en 
voorspelbare criteria - in voorkomende 
gevallen bepalen dat een dergelijke 
schadeloosstelling tevens betrekking heeft 
op de goodwill die de bestaande 
concessiehouder tijdens de exploitatie van
de concessie ontwikkeld heeft en die zal 
worden geërfd door de nieuwkomer.

Or. en

Motivering

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Amendement 927
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Titel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

TITEL V Schrappen
WIJZIGINGEN VAN RICHTLIJNEN 
89/665/EEG EN 98/13/EEG
[...]

Or. en

Motivering

Helaas heeft de Commissie in weerwil van het verzoek van het Europees Parlement de 
richtlijnen inzake rechtsmiddelen 89/665/EG en 92/13/EG niet herzien. In hun huidige 
gedaante leiden deze tot onevenredige administratieve lasten voor dienstenconcessies die in 
wezen flexibele instrumenten zijn.

Amendement 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
[...]

Or. de

Motivering

De toepassing van de rechtsmiddelenrichtlijnen (Richtlijn 89/665/EEG en Richtlijn 
92/13/EEG) is in het geval van contracten met de complexiteit van concessies niet 
proportioneel. Het amendement is erop gericht de voor de lidstaten vast te stellen 
verplichtingen te baseren op de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, dat in zijn 
arrest in zaak C-324/98 heeft vastgesteld dat de lidstaten er alleen voor moeten zorgen dat 
aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid kunnen worden getoetst.

Amendement 929
Peter Simon
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
[...]

Or. de

Motivering

Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn arrest in zaak C-324/98 vastgesteld dat de 
lidstaten er alleen voor moeten zorgen dat aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid 
kunnen worden getoetst.

Amendement 930
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 931
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
De lidstaten zorgen voor passende 
procedures om de onpartijdigheid van de 
gunning te toetsen. 



PE497.783v03-00 122/159 AM\916835NL.doc

NL

Or. de

Motivering

Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn arrest in zaak C-324/98 vastgesteld dat de 
lidstaten er alleen voor moeten zorgen dat aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid 
kunnen worden getoetst.

Amendement 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 Schrappen
[...]

Or. de

Motivering

De toepassing van de rechtsmiddelenrichtlijnen (Richtlijn 89/665/EEG en Richtlijn 
92/13/EEG) is in het geval van contracten met de complexiteit van concessies niet 
proportioneel. Het amendement is erop gericht de voor de lidstaten vast te stellen 
verplichtingen te baseren op de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, dat de 
lidstaten er in zijn arrest in zaak C-324/98 alleen toe heeft verplicht toe te staan dat wordt 
gecontroleerd of de gunningsprocedure op onpartijdige wijze is uitgevoerd.

Amendement 933
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 Schrappen
[...]

Or. de
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Amendement 934
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 935
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 4, lid 3, 21, lid 3, 23, 
lid 2, 25, lid 3, 40, lid 3, en 52, lid 2, 
bedoelde delegatie van bevoegdheden aan 
de Commissie geldt voor een onbepaalde 
periode vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

2. De in artikel 23, lid 2, bedoelde 
bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie toegekend voor een onbepaalde 
periode vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Or. en

Amendement 936
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de artikelen 4, lid 3, 21, lid 3, 23, 
lid 2, 25, lid 3, 40, lid 3, en 52, lid 2,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan op elk 
moment door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 

3. De in artikel 23, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan op elk moment 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
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intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 937
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op 30 juni 2014 aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op 30 juni 2014 aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede. Deze richtlijn heeft geen 
gevolgen voor de gunning van 
concessieopdrachten die uiterlijk vóór 
[...]1 zijn gegund.
__________________
1 uiterlijke omzettingsdatum 

Or. en

Amendement 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
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bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op 30 juni 2014 aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op 30 juni 2015 aan 
deze richtlijn te voldoen. De lidstaten 
zorgen ervoor dat deze bepalingen niet 
van toepassing zijn op concessies die op 
dat tijdstip reeds zijn gegund. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

Or. de

Motivering

Dit amendement heeft ten doel rechtsonzekerheid in verband met bestaande 
concessieovereenkomsten te voorkomen.

Amendement 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwijzingen naar de leden 3, onder a) en 
b), van artikel 1 van Richtlijn 2004/17/EG 
en de leden 3 en 4 van artikel 1 en titel III 
van Richtlijn 2004/18/EG worden als 
verwijzingen naar deze richtlijn 
geïnterpreteerd.

1. Verwijzingen naar de leden 3, onder a) 
en b), van artikel 1 van Richtlijn 
2004/17/EG en de leden 3 en 4 van artikel 
1 en titel III van Richtlijn 2004/18/EG 
worden als verwijzingen naar deze richtlijn 
geïnterpreteerd.

Or. en

Motivering

Met deze nieuwe bepaling wordt een overgangsperiode ingesteld voor verbonden 
ondernemingen in de watersector en andere sectoren waarvan de activiteiten in de 
berekening van de totale omzet met het oog op de voorwaarden van artikel 11 niet kunnen 
worden gescheiden. Hierdoor kunnen deze entiteiten zich aanpassen aan de huidige regels 
zonder dat dit ten koste gaat van hun algehele structuur.

Amendement 940
Françoise Castex
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten behoeve van de tenuitvoerlegging van 
de bepalingen van deze richtlijn in 
verband met nieuwe concessieopdrachten 
voeren de lidstaten in hun wet- en 
regelgeving en bestuursrechtelijke 
bepalingen een overgangsperiode van 5 
tot 10 jaar in.

Or. en

Amendement 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Concessies voor diensten ten behoeve 
van de uitoefening van de in punt 3 van 
bijlage III bedoelde activiteit, die 
momenteel worden uitgevoerd door 
verbonden ondernemingen, als 
gedefinieerd in artikel 11, kunnen worden 
verlengd zonder dat de bepalingen van 
deze richtlijn hierop van toepassing zijn, 
op voorwaarde dat 100 % van de totale 
omzet van de verbonden onderneming uit 
de dienstverlening in verband met de in 
punt 3 van bijlage III bedoelde activiteit 
gedurende de drie voorgaande jaren 
gegenereerd werd door dienstverlening 
aan ondernemingen waarmee zij 
verbonden is.
Dergelijke verlengingen zijn mogelijk 
binnen een periode van drie jaar vanaf de 
in artikel 49, lid 1, bedoelde datum. De 
aldus tot stand gekomen overeenkomsten 
blijven geldig zolang voldaan wordt aan 
voornoemde voorwaarden en verstrijken 
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uiterlijk vijf jaar na de in artikel 49, lid 1, 
bedoelde datum.

Or. en

Motivering

Met deze nieuwe bepaling wordt een overgangsperiode ingesteld voor verbonden 
ondernemingen in de watersector en andere sectoren waarvan de activiteiten in de 
berekening van de totale omzet met het oog op de voorwaarden van artikel 11 niet kunnen 
worden gescheiden. Hierdoor kunnen deze entiteiten zich aanpassen aan de huidige regels 
zonder dat dit ten koste gaat van hun algehele structuur.

Amendement 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punten 1, 2, en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wat gas en warmte betreft: Schrappen
(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
gas of warmte; 
(b) de gas- of warmtetoevoer aan deze 
netten.
De toevoer van gas of warmte aan netten 
bestemd voor openbare dienstverlening 
door een aanbestedende entiteit als 
bedoeld in lid 1, tweede en derde alinea, 
van artikel 4, wordt niet als een in lid 1 
bedoelde activiteit beschouwd, wanneer 
alle volgende voorwaarden zijn vervuld:
(c) de productie van gas of warmte door 
de betrokken entiteit is het onvermijdelijke 
resultaat van de uitoefening van een 
andere activiteit dan de in dit lid of in de 
leden 2 tot en met 4 van deze bijlage 
bedoelde activiteiten; 
(d) de toevoer aan het openbare net heeft 
uitsluitend tot doel deze productie op 
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economisch verantwoorde wijze te 
exploiteren en stemt overeen met ten 
hoogste 20% van de omzet van de entiteit 
berekend als het gemiddelde over de 
laatste drie jaren, met inbegrip van het 
lopende jaar. 
2. Wat elektriciteit betreft:
(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
elektriciteit; 
(b) de elektriciteitstoevoer aan deze 
netten. 
Voor de toepassing van deze richtlijn 
omvat elektriciteitstoevoer opwekking 
(productie) en groothandel in elektriciteit. 
De toevoer van elektriciteit aan netten 
bestemd voor openbare dienstverlening 
door een aanbestedende entiteit als 
bedoeld in lid 1, tweede en derde alinea, 
van artikel 4, wordt niet als een in lid 1 
bedoelde activiteit beschouwd, wanneer 
alle volgende voorwaarden zijn vervuld: 
a) de elektriciteitsproductie door de 
betrokken entiteit vindt plaats omdat het 
verbruik ervan noodzakelijk is voor de 
uitoefening van een andere activiteit dan 
de in de leden 1, 3 en 4 van deze bijlage 
bedoelde activiteiten; 
b) de toevoer aan het openbare net hangt 
slechts van het eigen verbruik van de 
entiteit af en heeft niet meer bedragen dan 
30% van de totale energieproductie van de 
entiteit berekend als het gemiddelde over 
de laatste drie jaren, met inbegrip van het 
lopende jaar. 
3. Wat water betreft:
(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
drinkwater;
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(b) de drinkwatertoevoer aan deze netten.
Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op concessies die door entiteiten welke 
een activiteit waarvan hiervoor sprake 
uitoefenen, gegund of georganiseerd 
worden en verband houden met een van 
de volgende punten: 
(a) waterbouwtechnische projecten, 
bevloeiing of drainage voor zover de voor 
drinkwatervoorziening bestemde 
hoeveelheid water groter is dan 20% van 
de totale hoeveelheid water die door 
middel van deze projecten of deze 
bevloeiings- of drainage-installaties ter 
beschikking wordt gesteld, of 
(b) de afvoer of behandeling van 
afvalwater.
De toevoer van drinkwater aan netten 
bestemd voor openbare dienstverlening 
door een aanbestedende entiteit als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea en lid 2 van 
artikel 4 wordt niet als een in alinea 1 
bedoelde activiteit beschouwd, wanneer 
alle volgende voorwaarden zijn vervuld:
(a) de productie van drinkwater door de 
betrokken entiteit geschiedt omdat het 
verbruik ervan noodzakelijk is voor de 
uitoefening van een andere dan de in de 
leden 1 tot en met 4 van deze bijlage 
bedoelde activiteit; 
(b) de toevoer aan het openbare net hangt 
uitsluitend af van het eigen verbruik van 
de entiteit en heeft niet meer bedragen 
dan 30 % van de totale 
drinkwaterproductie van de entiteit 
berekend als het gemiddelde over de 
laatste drie jaren, met inbegrip van het 
lopende jaar.

Or. de

Motivering

Aanpassing voortvloeiend uit de amendementen op artikel 8.
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Amendement 943
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wat gas en warmte betreft: De toevoer 
van gas of warmte aan netten bestemd 
voor openbare dienstverlening door een 
aanbestedende entiteit als bedoeld in lid 1, 
tweede en derde alinea, van artikel 4, 
wordt niet als een in lid 1 bedoelde 
activiteit beschouwd, wanneer alle 
volgende voorwaarden zijn vervuld:

Schrappen

(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
gas of warmte;
(b) de gas- of warmtetoevoer aan deze 
netten.
(c) de productie van gas of warmte door 
de betrokken entiteit is het onvermijdelijke 
resultaat van de uitoefening van een 
andere activiteit dan de in dit lid of in de 
leden 2 tot en met 4 van deze bijlage 
bedoelde activiteiten;
(d) de toevoer aan het openbare net heeft 
uitsluitend tot doel deze productie op 
economisch verantwoorde wijze te 
exploiteren en stemt overeen met ten 
hoogste 20 % van de omzet van de entiteit 
berekend als het gemiddelde over de 
laatste drie jaren, met inbegrip van het 
lopende jaar.

Or. en

Amendement 944
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat elektriciteit betreft: Schrappen
(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
elektriciteit;
(b) de elektriciteitstoevoer aan deze 
netten.
Voor de toepassing van deze richtlijn 
omvat elektriciteitstoevoer opwekking 
(productie) en groothandel in elektriciteit.
De toevoer van elektriciteit aan netten 
bestemd voor openbare dienstverlening 
door een aanbestedende entiteit als 
bedoeld in lid 1, tweede en derde alinea, 
van artikel 4, wordt niet als een in lid 1 
bedoelde activiteit beschouwd, wanneer 
alle volgende voorwaarden zijn vervuld:
(a) de elektriciteitsproductie door de 
betrokken entiteit vindt plaats omdat het 
verbruik ervan noodzakelijk is voor de 
uitoefening van een andere activiteit dan 
de in de leden 1, 3 en 4 van deze bijlage 
bedoelde activiteiten;
(b) de toevoer aan het openbare net hangt 
slechts van het eigen verbruik van de 
entiteit af en heeft niet meer bedragen dan 
30 % van de totale energieproductie van 
de entiteit berekend als het gemiddelde 
over de laatste drie jaren, met inbegrip 
van het lopende jaar.

Or. en

Amendement 945
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – alinea 1 – streepje 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze richtlijn 
omvat elektriciteitstoevoer opwekking 
(productie) en groothandel in elektriciteit.

Voor de toepassing van deze richtlijn 
omvat elektriciteitstoevoer de opwekking 
(productie) en levering (groothandel, 
alsook kleinhandelsverkoop aan 
eindgebruikers) in elektriciteit.

Or. fr

Motivering

Samenhang met de bepalingen van de sectorspecifieke richtlijn.

Amendement 946
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wat water betreft: Schrappen
(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
drinkwater;
(b) de drinkwatertoevoer aan deze netten.
Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op concessies die door entiteiten welke 
een activiteit waarvan hiervoor sprake 
uitoefenen, gegund of georganiseerd 
worden en verband houden met een van 
de volgende punten:
(a) waterbouwtechnische projecten, 
bevloeiing of drainage voor zover de voor 
drinkwatervoorziening bestemde 
hoeveelheid water groter is dan 20 % van 
de totale hoeveelheid water die door 
middel van deze projecten of deze 
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bevloeiings- of drainage-installaties ter 
beschikking wordt gesteld, of
(b) de afvoer of behandeling van 
afvalwater.
De toevoer van drinkwater aan netten 
bestemd voor openbare dienstverlening 
door een aanbestedende entiteit als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea en lid 2 van 
artikel 4 wordt niet als een in alinea 1 
bedoelde activiteit beschouwd, wanneer 
alle volgende voorwaarden zijn vervuld:
(a) de productie van drinkwater door de 
betrokken entiteit geschiedt omdat het 
verbruik ervan noodzakelijk is voor de 
uitoefening van een andere dan de in de 
leden 1 tot en met 4 van deze bijlage 
bedoelde activiteit;
(b) de toevoer aan het openbare net hangt 
uitsluitend af van het eigen verbruik van 
de entiteit en heeft niet meer bedragen 
dan 30 % van de totale 
drinkwaterproductie van de entiteit 
berekend als het gemiddelde over de 
laatste drie jaren, met inbegrip van het 
lopende jaar.

Or. en

Amendement 947
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wat water betreft: Schrappen
(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
drinkwater;
(b) de drinkwatertoevoer aan deze netten.
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Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op concessies die door entiteiten welke 
een activiteit waarvan hiervoor sprake 
uitoefenen, gegund of georganiseerd 
worden en verband houden met een van 
de volgende punten:
(a) waterbouwtechnische projecten, 
bevloeiing of drainage voor zover de voor 
drinkwatervoorziening bestemde 
hoeveelheid water groter is dan 20% van 
de totale hoeveelheid water die door 
middel van deze projecten of deze 
bevloeiings- of drainage-installaties ter 
beschikking wordt gesteld, of
(b) de afvoer of behandeling van 
afvalwater.
De toevoer van drinkwater aan netten 
bestemd voor openbare dienstverlening 
door een aanbestedende entiteit als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea en lid 2 van 
artikel 4 wordt niet als een in alinea 1 
bedoelde activiteit beschouwd, wanneer 
alle volgende voorwaarden zijn vervuld:
(a) de productie van drinkwater door de 
betrokken entiteit geschiedt omdat het 
verbruik ervan noodzakelijk is voor de 
uitoefening van een andere dan de in de 
leden 1 tot en met 4 van deze bijlage 
bedoelde activiteit;
(b) de toevoer aan het openbare net hangt 
uitsluitend af van het eigen verbruik van 
de entiteit en heeft niet meer bedragen 
dan 30 % van de totale 
drinkwaterproductie van de entiteit 
berekend als het gemiddelde over de 
laatste drie jaren, met inbegrip van het 
lopende jaar.

Or. de

Amendement 948
Peter Simon
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wat water betreft: Schrappen
(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
drinkwater;
(b) de drinkwatertoevoer aan deze netten.
Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op concessies die door entiteiten welke 
een activiteit waarvan hiervoor sprake 
uitoefenen, gegund of georganiseerd 
worden en verband houden met een van 
de volgende punten:
(a) waterbouwtechnische projecten, 
bevloeiing of drainage voor zover de voor 
drinkwatervoorziening bestemde 
hoeveelheid water groter is dan 20% van 
de totale hoeveelheid water die door 
middel van deze projecten of deze 
bevloeiings- of drainage-installaties ter 
beschikking wordt gesteld, of
(b) de afvoer of behandeling van 
afvalwater.
De toevoer van drinkwater aan netten 
bestemd voor openbare dienstverlening 
door een aanbestedende entiteit als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea en lid 2 van 
artikel 4 wordt niet als een in alinea 1 
bedoelde activiteit beschouwd, wanneer 
alle volgende voorwaarden zijn vervuld:
(a) de productie van drinkwater door de 
betrokken entiteit geschiedt omdat het 
verbruik ervan noodzakelijk is voor de 
uitoefening van een andere dan de in de 
leden 1 tot en met 4 van deze bijlage 
bedoelde activiteit;
(b) de toevoer aan het openbare net hangt 
uitsluitend af van het eigen verbruik van 
de entiteit en heeft niet meer bedragen 
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dan 30 % van de totale 
drinkwaterproductie van de entiteit 
berekend als het gemiddelde over de 
laatste drie jaren, met inbegrip van het 
lopende jaar.

Or. de

Amendement 949
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Activiteiten die het ter beschikking 
stellen of exploiteren van netten bestemd 
voor openbare dienstverlening op het 
gebied van vervoer per trein, automatische 
systemen, tram, trolleybus of autobus of 
kabel beogen.

4. Activiteiten die het ter beschikking 
stellen of exploiteren van netten bestemd 
voor openbare dienstverlening op het 
gebied van vervoer per trein, automatische 
systemen, tram, trolleybus of autobus of 
kabel beogen, voor zover deze niet door 
andere communautaire instrumenten
worden geregeld.

Or. en

Amendement 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – lid 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Activiteiten die het ter beschikking 
stellen of exploiteren van netten bestemd 
voor openbare dienstverlening op het 
gebied van vervoer per trein, automatische 
systemen, tram, trolleybus of autobus of 
kabel beogen.

4. Activiteiten die het ter beschikking 
stellen of exploiteren van netten bestemd 
voor openbare dienstverlening op het 
gebied van vervoer per trein, automatische 
systemen, tram, trolleybus of autobus of 
kabel beogen ten behoeve van algemene 
vervoersbehoeften van de bevolking.
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Or. it

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat de uitvoering en het beheer van vervoerdiensten die puur 
ten dienste staan van ondernemingen die niet in de algemene vervoersbehoeften van de 
bevolking voorzien, maar die toeristische, recreatieve, ludieke of sportieve doeleinden hebben 
met betrekking tot bergactiviteiten, zoals skiliftinstallaties, niet gerelateerd kunnen worden 
aan het begrip openbaarvervoersnetwerken.

Amendement 951
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – lid 1 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van vervoerdiensten wordt 
een net geacht te bestaan indien de dienst 
wordt verricht onder door een bevoegde 
instantie van een lidstaat gestelde 
operationele voorwaarden, zoals de te 
volgen routes, de beschikbaar te stellen 
capaciteit of de frequentie van de dienst.

Schrappen

Or. en

Amendement 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – lid 1 – punt 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van vervoerdiensten wordt een 
net geacht te bestaan indien de dienst wordt 
verricht onder door een bevoegde instantie 
van een lidstaat gestelde operationele 
voorwaarden, zoals de te volgen routes, de 
beschikbaar te stellen capaciteit of de 
frequentie van de dienst.

Ten aanzien van vervoerdiensten wordt een 
net geacht te bestaan indien de dienst wordt 
verricht onder door een bevoegde instantie 
van een lidstaat gestelde operationele 
voorwaarden, zoals de te volgen routes, de 
beschikbaar te stellen capaciteit of de 
frequentie van de dienst. Uitgesloten zijn 
in elk geval activiteiten met betrekking tot 
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vervoerssystemen die om structurele of 
functionele redenen volledig bedoeld zijn 
voor de uitvoering van economische 
activiteiten die als voorwerp de levering 
van toeristische, recreatieve of sportieve 
diensten hebben en die niet behoren tot de 
taken van de aanbestedende diensten of 
tot de taken van de andere aanbestedende 
entiteiten.

Or. it

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat de uitvoering en het beheer van vervoerdiensten die puur 
ten dienste staan van ondernemingen die niet in de algemene vervoersbehoeften van de 
bevolking voorzien, maar die toeristische, recreatieve, ludieke of sportieve doeleinden hebben 
met betrekking tot bergactiviteiten, zoals skiliftinstallaties, niet gerelateerd kunnen worden 
aan het begrip openbaarvervoersnetwerken.

Amendement 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Activiteiten die de exploitatie van een 
geografisch gebied beogen met het oog op 
de terbeschikkingstelling aan lucht-, zee-
of riviervervoerders van luchthaven-, 
zeehaven-, binnenhaven- of andere 
aanlandingsfaciliteiten, of aan 
exploitanten van deze 
aanlandingsfaciliteiten aan wie na 
voltooiing het gebruik daarvan wordt 
toegekend.

Or. en

Motivering

Met deze toevoeging wordt beoogd een aantal onduidelijkheden uit de weg te ruimen ten 
aanzien van situaties waarin de ondernemer die een dergelijke faciliteit bouwt, deze faciliteit 
niet rechtstreeks zelf exploiteert en die tegen betaling verhuurt aan derden. In een dergelijk 
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geval kan de relatie tussen de pachtheer en de pachter (of tussen de verhuurder en de
huurder) niet worden aangemerkt als een dienstenconcessie.

Amendement 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Aanlandingsfaciliteiten vormen geen onderdeel van de algemene infrastructuur die door 
aanbestedende entiteiten wordt aanbesteed, maar zijn een suprastructuur die door 
particuliere ondernemingen wordt beheerd.

Amendement 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Soort aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit en uitgeoefende 
hoofdactiviteit.

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze informatie is niet relevant voor de uitvoering van de concessie, zodat deze bepaling kan 
worden geschrapt. Onder punt 1 wordt voldoende informatie over de aanbestedende dienst 
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gevraagd.

Amendement 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Soort aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit en uitgeoefende 
hoofdactiviteit.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Geraamde totale waarde van de 
concessie(s); wanneer de concessie in 
percelen is verdeeld, wordt deze 
informatie voor elk perceel verstrekt 
samen met een gedetailleerde beschrijving 
van de methode voor de berekening van 
de geraamde totale waarde van de 
concessie, in overeenstemming met artikel 
6.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.
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Amendement 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 10 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in voorkomend geval, vermelding of de 
concessie is voorbehouden aan sociale 
werkplaatsen dan wel of de uitvoering 
ervan is voorbehouden in het kader van 
programma’s voor beschermde arbeid;

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 10 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in voorkomend geval, vermelding of het 
verrichten van de dienst ingevolge 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen aan een bepaalde 
beroepscategorie is voorbehouden;

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 15



PE497.783v03-00 142/159 AM\916835NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Indien van toepassing, de bijzondere 
voorwaarden voor de uitvoering van de 
concessie.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de voorschriften inzake de gunning van concessies.

Amendement 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. In voorkomend geval, vermelding van 
de eisen en voorwaarden met betrekking 
tot het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de voorschriften inzake de gunning van concessies.

Amendement 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. Vermelding of de concessie betrekking 
heeft op een project en/of programma 
gefinancierd met EU-middelen.

Schrappen
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Or. de

Motivering

Aankondigingen van concessies moeten alleen informatie bevatten die voor mogelijke 
gegadigden noodzakelijk is om een inschrijving te kunnen doen. Het is niet duidelijk waarom 
deze informatie in dit verband noodzakelijk is.

Amendement 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. Vermelding of de concessie betrekking 
heeft op een project en/of programma 
gefinancierd met EU-middelen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de voorschriften voor de gunning van concessies.

Amendement 964
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Beschrijving van de aanbesteding: aard 
en omvang van de werken, aard en 
hoeveelheid of waarde van de leveringen, 
aard en omvang van de diensten. Wanneer 
de concessie in percelen is verdeeld, wordt 
deze informatie voor elk perceel verstrekt. 
In voorkomend geval beschrijving van 
elke optie.

5. Beschrijving van de opdracht: aard en 
omvang van de werken, aard en 
hoeveelheid of waarde van de leveringen, 
aard en omvang van de diensten.

Or. en
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Amendement 965
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De criteria als bedoeld in artikel 39 die 
zijn gebruikt voor de gunning van de 
concessie of de concessies.

Schrappen

Or. en

Amendement 966
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het aantal met betrekking tot elke 
gunning ontvangen inschrijvingen, 
inclusief:

Schrappen

a) het aantal van kleine en middelgrote 
ondernemingen ontvangen inschrijvingen
b) het aantal uit het buitenland ontvangen 
inschrijvingen
c) het aantal elektronisch ontvangen 
inschrijvingen.

Or. en

Amendement 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel I – punt 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Voor elke gunning, naam, adres 
inclusief NUTS-code, telefoon, 
faxnummer, e-mailadres en internetadres 
van de inschrijver(s) aan wie de concessie 
is gegund inclusief

Schrappen

a) informatie of de inschrijver aan wie de 
concessie is gegund een kleine en 
middelgrote onderneming is;
b) informatie of de concessie aan een 
consortium is gegund.

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 968
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 10 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Voor elke gunning, naam, adres 
inclusief NUTS-code, telefoon, 
faxnummer, e-mailadres en internetadres 
van de inschrijver(s) aan wie de concessie 
is gegund inclusief

10. Voor elke gunning, naam, adres 
inclusief NUTS-code, telefoon, 
faxnummer, e-mailadres en internetadres 
van de inschrijver(s) aan wie de concessie 
is gegund.

Or. en

Amendement 969
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 10 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) informatie of de inschrijver aan wie de 
concessie is gegund een kleine en 
middelgrote onderneming is;

Schrappen

Or. en

Amendement 970
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 10 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie of de concessie aan een 
consortium is gegund.

Schrappen

Or. en

Amendement 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel I – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Waarde en belangrijkste financiële 
voorwaarden van de gunning, met 
inbegrip van vergoedingen en prijzen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies; bovendien doet deze 
bepaling afbreuk aan de economische belangen van de aannemer.
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Amendement 972
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Waarde en belangrijkste financiële 
voorwaarden van de gegunde concessie, 
met inbegrip van vergoedingen en prijzen.

11. Waarde en belangrijkste financiële 
voorwaarden van de gegunde concessie.

Or. en

Amendement 973
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. In voorkomend geval, voor elke 
gunning, gedeelte van de concessie dat 
waarschijnlijk aan derden in 
onderaanbesteding zal worden gegeven en 
de waarde daarvan.

Schrappen

Or. en

Amendement 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel I – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Vermelding of de concessie betrekking 
heeft op een project en/of programma 
gefinancierd met EU-middelen.

Schrappen

Or. de



PE497.783v03-00 148/159 AM\916835NL.doc

NL

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 975
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Naam en adres van de 
toezichtsinstantie en van de instantie die 
bevoegd is voor beroepsprocedures en 
eventueel bemiddelingsprocedures. 
Preciseringen betreffende de termijnen 
voor beroepsprocedures of, in voorkomend 
geval, naam, adres, telefoon-, faxnummer 
en e-mailadres van de dienst waar deze 
informatie kan worden verkregen.

14. Naam en adres van de instantie die 
bevoegd is voor beroepsprocedures en 
eventueel bemiddelingsprocedures. 
Preciseringen betreffende de termijnen 
voor beroepsprocedures of, in voorkomend 
geval, naam, adres, telefoon-, faxnummer 
en e-mailadres van de dienst waar deze 
informatie kan worden verkregen.

Or. en

Amendement 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel I – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Nadere berekeningsmethode voor de 
geraamde totale waarde van de concessie, 
in overeenstemming met artikel 6.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies; bovendien houdt deze 
bepaling voor kleine aanbestedende diensten het risico in dat zij worden verwikkeld in 
juridische geschillen.
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Amendement 977
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt I – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Nadere berekeningsmethode voor de 
geraamde totale waarde van de concessie, 
in overeenstemming met artikel 6.

17. Berekeningsmethode voor de 
geraamde totale waarde van de concessie, 
in overeenstemming met artikel 6.

Or. en

Amendement 978
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

II. INFORMATIE DIE IN 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 27, LID 
2, GEPUBLICEERDE 
AANKONDIGINGEN VAN DE 
GUNNING VAN CONCESSIES MOET 
WORDEN OPGENOMEN

Schrappen

1. Naam, identificatienummer (wanneer 
de nationale wetgeving daarin voorziet), 
adres inclusief NUTS-code, telefoon, 
faxnummer, e-mail- en internetadres van 
de aanbestedende dienst of entiteit en, 
wanneer verschillend, van de dienst waar 
aanvullende informatie te verkrijgen is.
2. Beschrijving van de aanbesteding: aard 
en omvang van de werken, aard en 
hoeveelheid of waarde van de leveringen, 
aard en omvang van de diensten. 
Wanneer de concessie in percelen is 
verdeeld, wordt deze informatie voor elk 
perceel verstrekt.  In voorkomend geval 
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beschrijving van elke optie.
3. Referentienummer(s) van de CPV-
nomenclatuur.
4. Soort aanbestedende dienst of entiteit 
en uitgeoefende hoofdactiviteit.
5. Datum van het besluit of de besluiten 
tot gunning van de concessie.
6. Voor elke gunning, naam, adres 
inclusief NUTS-code, telefoon, 
faxnummer, e-mailadres en internetadres 
van de ondernemers aan wie de concessie 
is gegund.
7. Waarde en belangrijkste financiële 
voorwaarden van de gunning, met 
inbegrip van vergoedingen en prijzen.
8. Nadere berekeningsmethode voor de 
geraamde totale waarde van de concessie, 
in overeenstemming met artikel 6.

Or. en

Amendement 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Waarde en belangrijkste financiële 
voorwaarden van de gunning, met 
inbegrip van vergoedingen en prijzen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies; bovendien is deze 
bepaling in strijd met het recht op bescherming van bedrijfsgeheimen.
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Amendement 980
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VII Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 981
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VIII Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 982
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IX – punt 1 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie zendt de aanbestedende 
dienst of entiteit de bevestiging van de 
bekendmaking zoals bedoeld in artikel 28, 
lid 5.

Het Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie zendt de aanbestedende 
dienst of entiteit de bevestiging van de 
bekendmaking zoals bedoeld in artikel 28, 
lid 2.

Or. en
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Amendement 983
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IX – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bekendmaking van aanvullende of 
additionele informatie

Schrappen

De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten maken de 
specificaties en de additionele 
documentatie volledig op het internet 
bekend.

Or. en

Amendement 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IX – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bekendmaking van aanvullende of 
additionele informatie

Schrappen

De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten maken de 
specificaties en de additionele 
documentatie volledig op het internet 
bekend.

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.
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Amendement 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IX – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Formaat en procedures voor de 
elektronische verzending van 
aankondigingen

Schrappen

Het formaat en de procedure voor de 
elektronische verzending van 
aankondigingen als door de Commissie 
vastgesteld zijn toegankelijk gesteld op het 
internetadres ‘http://simap.europa.eu’.

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regels voor de gunning van concessies.

Amendement 986
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage X Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 987
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage X bis
DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 

17
CPV-Code Beschrijving
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; van 85000000-9 t/m 
85323000-9; (m.u.v. 85321000-5 en 
85322000-2); 98133100-5 en 98200000-5 / 
Gezondheidszorg, maatschappelijke 
dienstverlening en aanverwante diensten
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 
van 79995000-5 t/m 79995200-7; van 
80100000-5 t/m 80660000-8 (m.u.v. 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 
van 92000000-1 t/m 92700000-8 (m.u.v. 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)/ 
Administratieve diensten, onderwijs, 
gezondheidszorg en culturele diensten
75300000-9/ Diensten voor verplichte 
sociale verzekering
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Uitkeringsdiensten

98000000-3; 55521100-9/ Overige  
gemeenschaps-, sociale en persoonlijke 
diensten
98120000-0/ Diensten verleend door 
vakbonden
98131000-0/ Religieuze diensten
van 61000000-5 t/m 61530000-9; van 
63370000-3 t/m 63372000-7/ Vervoer over 
water
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; van 63000000-9 t/m 
63600000-5 (m.u.v. 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7/ Vervoersondersteunende 
activiteiten
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van 74500000-4 t/m 74540000-6 (m.u.v. 
74511000-4); van 95000000-2 t/m 
95140000-5/ Arbeidsbemiddeling
van 74600000-5 t/m 74620000-
1/Opsporing en beveiliging, met 
uitzondering van vervoer per 
pantserwagen
van 74875000-3 t/m 74875200-5, en van 
92000000-1 t/m 92622000-7 (m.u.v. 
92230000-2)/Cultuur, sport en recreatie

Or. en

Amendement 988
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage XI Schrappen
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 4, LID 3, 
ONDER B), BEDOELDE WETGEVING 
VAN DE EUROPESE UNIE
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. Hieronder volgt een 
lijst van procedures, die voor toereikende 
voorafgaande transparantie zorgen, voor 
het verlenen van vergunningen op basis 
van andere wetgevingshandelingen van de 
Europese Unie die geen "bijzondere of 
uitsluitende rechten" in de zin van deze 
richtlijn vormen:
(a) het verlenen van een vergunning om 
aardgasinstallaties te exploiteren in 
overeenstemming met de procedures 
vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 
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98/30/EG;
(b) een vergunning of uitnodiging tot 
inschrijving voor de bouw van nieuwe 
installaties voor elektriciteitsproductie in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Richtlijn 96/92/EG;
(c) het verlenen van vergunningen met 
betrekking tot een postdienst die niet is 
voorbehouden en niet zal worden 
voorbehouden, in overeenstemming met 
de procedures vastgesteld in artikel 9 van 
Richtlijn 97/67/EG;
(d) een procedure voor het verlenen van 
een vergunning voor activiteiten die de 
exploitatie van koolwaterstoffen 
inhouden, in overeenstemming met 
Richtlijn 94/22/EG;
(e) openbaredienstcontracten in de zin 
van Verordening (EG) nr. 1370/2007 die 
krachtens artikel 5, lid 3, daarvan op basis 
van een aanbestedingsprocedure zijn 
verleend.

Or. en

Amendement 989
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage XII Schrappen
EISEN TEN AANZIEN VAN 
MIDDELEN VOOR DE 
ELEKTRONISCHE ONTVANGST VAN 
INSCHRIJVINGEN EN AANVRAGEN
1. De middelen voor de elektronische 
ontvangst van inschrijvingen en 
aanvragen moeten met behulp van 
technische voorzieningen en passende 
procedures tenminste de waarborg bieden 
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dat:
(a) het exacte tijdstip en de exacte datum 
van ontvangst van de inschrijvingen en 
aanvragen nauwkeurig kunnen worden 
vastgesteld;
(b) er redelijkerwijs voor kan worden 
gezorgd dat niemand vóór het verstrijken 
van de vastgestelde termijnen toegang 
krijgt tot op grond van de onderhavige 
voorschriften verstrekte gegevens;
(c) in geval van een inbreuk op dit 
toegangsverbod redelijkerwijs kan worden 
verzekerd dat de inbreuk gemakkelijk kan 
worden opgespoord;
(d) alleen gemachtigde personen de data 
voor openbaarmaking van de ontvangen 
informatie kunnen vaststellen of wijzigen;
(e) tijdens de verschillende fasen van de 
concessiegunningsprocedure alleen een 
gelijktijdig optreden van de daartoe 
gemachtigde personen toegang kan geven 
tot het geheel of een gedeelte van de 
verstrekte informatie;
(f) door het gelijktijdige optreden van de 
gemachtigde personen eerst na de 
opgegeven datum toegang tot de verstrekte 
informatie kan worden verleend;
(g) de met toepassing van de onderhavige 
voorschriften ontvangen en openbaar 
gemaakte informatie slechts toegankelijk 
blijft voor de tot inzage gemachtigde 
personen, en
(h) de authenticatie van inschrijvingen 
geschiedt overeenkomstig de in deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften.

Or. en

Amendement 990
Heide Rühle



PE497.783v03-00 158/159 AM\916835NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage XIII Schrappen
INFORMATIE DIE IN 
VOORAANKONDIGINGEN 
BETREFFENDE CONCESSIES VOOR 
SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE 
DIENSTEN (ARTIKEL 27, LID 1) 
MOET WORDEN OPGENOMEN
(als bedoeld in artikel 26, lid 3)
1. Naam, identificatienummer (wanneer 
de nationale wetgeving daarin voorziet), 
adres inclusief NUTS-code, telefoon, 
faxnummer, e-mail- en internetadres van 
de aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit en, wanneer verschillend, van de 
dienst waar aanvullende informatie te 
verkrijgen is.
2. In voorkomend geval, e-mail- of 
internetadres waar de specificaties en alle 
bewijsstukken beschikbaar zijn.
3. Soort aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit en uitgeoefende 
hoofdactiviteit.
4. Referentienummer(s) van de CPV-
nomenclatuur; wanneer de opdracht in 
percelen is verdeeld, wordt deze 
informatie voor elk perceel verstrekt.
5. NUTS-code voor de hoofdplaats van 
levering of uitvoering van concessies voor 
diensten
6. Beschrijving van de diensten en, in 
voorkomend geval, bijkomende werken en 
leveringen die moeten worden aanbesteed.
7. Geraamde totale waarde van de 
concessie(s); wanneer de concessie in 
percelen is verdeeld, wordt deze 
informatie voor elk perceel verstrekt.
8. Deelnemingsvoorwaarden.
9. In voorkomend geval, termijn(en) voor 
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het contacteren van de aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit met het 
oog op deelname.
10. In voorkomend geval, korte 
beschrijving van de hoofdkenmerken van 
de gunningsprocedure die zal worden 
toegepast.
11. Alle andere relevante informatie.

Or. en


