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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
gunning van concessieopdrachten
(COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0897),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 53, lid 1, en de artikelen 62 en 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0004/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de 
Duitse Bondsraad en het Spaanse Congres van Afgevaardigden, en waarin wordt gesteld dat 
het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 april 20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie internationale handel, de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie vervoer en toerisme, de 
Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie juridische zaken (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 

(2) Overheidsaanbesteding speelt een 
sleutelrol in de Europa 2020-strategie als 
een van de te gebruiken marktgebaseerde 

                                               
1 PB C 191 van 29.6.2012, blz. 84.
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instrumenten om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bereiken en voor het 
meest efficiënte gebruik van 
overheidsmiddelen te zorgen. De gunning 
van concessies voor werken is momenteel 
onderworpen aan de basisregels van 
Richtlijn 2004/18 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, terwijl de gunning 
van concessies voor diensten met een 
grensoverschrijdend belang aan de 
beginselen van het Verdrag, en met name 
het vrij verkeer van goederen, de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van 
diensten alsmede aan de daarvan afgeleide 
beginselen zoals gelijke behandeling, niet-
discriminatie, wederzijdse erkenning, 
evenredigheid en transparantie 
onderworpen is. Er bestaat een risico van 
rechtsonzekerheid met betrekking tot de 
uiteenlopende interpretaties van de 
Verdragsbeginselen door nationale 
wetgevers en de grote verschillen tussen de 
wetgevingen van de verschillende lidstaten.
Dergelijk risico is bevestigd in de 
uitgebreide jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, die echter 
slechts gedeeltelijk bepaalde aspecten van 
de gunning van concessieopdrachten heeft 
behandeld. Bijgevolg is op uniaal niveau 
een uniforme concretisering van de 
Verdragsbeginselen in alle lidstaten en de 
eliminatie van verschillen in de 
interpretatie ervan die daaruit volgen 
noodzakelijk om aanhoudende verstoringen 
van de interne markt te elimineren.

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

Or. fr

Motivering

Om te benadrukken dat de rechtspraak van het EHvJ zich nog steeds ontwikkelt, wat bijdraagt 
aan de bestaande juridische onduidelijkheid (sinds 2000 heeft het EHvJ 25 arresten over 
concessies geveld, waarvan 13 in verband met de definitie van een concessie).
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Herbevestiging van het beginsel van de bestuurlijke vrijheid van de overheid: deze kiest vrij hoe 
ze de opdrachten waarmee ze belast is, beheert (ze zelf uitvoeren of aan een derde delegeren). 
De richtlijn schuift geen keuze voor deze of gene wijze van beheer naar voren maar voorziet in 
regels indien voor delegatie aan een derde wordt gekozen (concessie).

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor concessies boven een bepaalde 
waarde is het passend te voorzien in een 
minimale coördinatie van de nationale 
procedures voor de gunning van dergelijke 
opdrachten op basis van de beginselen van 
het Verdrag, om te garanderen dat 
concessies aan concurrentie en toereikende 
rechtszekerheid onderhevig zijn. Die 

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

zijn. Die coördinerende bepalingen mogen 
niet verder gaan dan hetgeen nodig is om 
de voormelde doelstellingen te bereiken. 
De lidstaten moeten echter worden 
toegestaan die bepalingen te completeren 
en verder te ontwikkelen indien zij dit 
passend achten met name om beter voor de 
naleving van de vorenstaande beginselen te 
zorgen.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Concessies zijn overeenkomsten onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of entiteiten 
(hierna gezamenlijk "concessiegevers" 
genoemd) werken of diensten waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, laten uitvoeren of 
beheren door een of meer ondernemers, 
en waarbij de tegenprestatie voor die 
delegatie bestaat hetzij in het recht de 
werken of diensten die het voorwerp van 
het contract vormen, te exploiteren, hetzij 
in dit recht, gepaard gaande met een prijs.
De uitvoering van deze werken of diensten 
is onderworpen aan specifieke door de 
concessiegever bepaalde bindende 
verplichtingen die juridisch afdwingbaar 
zijn. Bepaalde staatshandelingen, zoals 
machtigingen of vergunningen, waarbij de 
staat of een overheid de voorwaarden voor 
de uitoefening van een economische 
activiteit vaststelt, mogen daarentegen niet 
als concessies kwalificeren. Hetzelfde geldt 
voor bepaalde overeenkomsten waarbij de 
staat of de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit aan een 
ondernemer het recht verleent om 
bepaalde publieke domeinen of 
rijkdommen te exploiteren, zoals 
pachtcontracten, met name in de zee- of 
binnenhavensector, waarbij de staat of de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
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entiteit enkel algemene voorwaarden voor 
het gebruik ervan vaststelt zonder een 
ontvanger te worden van bepaalde door de 
ondernemer verrichte werken of diensten.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de definitie van een concessie (zie artikel 2) en van de soorten 
overeenkomsten die geen concessie vormen in de zin van deze richtlijn (machtigingen, 
vergunningen, contracten met algemene voorwaarden zonder dat de uitvoering van werken of 
het beheer van diensten wordt gedelegeerd). Om de tekst te vereenvoudigen is het woord 
"concessiegever" gebruikt ter aanduiding van de aanbestedende dienst en de aanbestedende 
entiteit wanneer beide op dezelfde wijze bedoeld zijn.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

maken. Tegelijk moet duidelijk worden 
gemaakt dat bepaalde regelingen die door 
een aanbestedende dienst of een 
aanbestedende entiteit volledig worden 
betaald als concessie moeten kwalificeren 
wanneer het terugverdienen van de 
investeringen en de kosten die door de 
exploitant voor de uitvoering van de
werken of het verrichten van de diensten 
zijn gemaakt, afhangt van de werkelijke 
vraag naar of de beschikbaarheid van de 
dienst of het goed.

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het begrip bijzondere of uitsluitende 
rechten staat centraal in de omschrijving 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn aangezien entiteiten die geen 
aanbestedende entiteiten ingevolge artikel 
4, lid 1, noch overheidsbedrijven zijn, 
alleen aan de bepalingen ervan zijn 
onderworpen voor zover zij activiteiten op 
basis van dergelijke rechten uitoefenen. 
Derhalve moet worden verduidelijkt dat 
rechten die zijn verleend door middel van 
een procedure die gebaseerd was op 
objectieve criteria, met name uit hoofde 
van EU-wetgeving, en waarvoor voor 
toereikende publiciteit is gezorgd, geen 
bijzondere of uitsluitende rechten vormen 
in de zin van deze richtlijn. Tot deze 
wetgeving behoren Richtlijn 98/30/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 juni 1998 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas, Richtlijn 96/92/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 19 december 1996 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit, Richtlijn 
97/67/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 december 1997 

(9) Het begrip bijzondere of uitsluitende 
rechten staat centraal in de omschrijving 
van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn aangezien entiteiten die geen 
aanbestedende entiteiten ingevolge artikel 
4, lid 1, noch overheidsbedrijven zijn, 
alleen aan deze bepalingen zijn 
onderworpen voor zover zij activiteiten op 
basis van dergelijke rechten uitoefenen.
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betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de ontwikkeling van de interne markt 
voor postdiensten in de Gemeenschap en 
de verbetering van de kwaliteit van de 
dienst, Richtlijn 94/22/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
mei 1994 betreffende de voorwaarden 
voor het verlenen en het gebruik maken 
van vergunningen voor de prospectie, de 
exploratie en de productie van 
koolwaterstoffen en Verordening (EG) nr. 
1370/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 oktober 2007 betreffende 
het openbaar personenvervoer per spoor 
en over de weg en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de 
Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 
van de Raad. Door de steeds diversere 
vormen die het overheidsoptreden 
aanneemt, is het noodzakelijk het begrip 
aanbesteding zelf duidelijker te 
definiëren. De uniale regels inzake 
concessies hebben betrekking op de 
verwerving van werken of diensten voor 
een tegenprestatie die bestaat in de 
exploitatie van die werken of diensten. 
"Verwerving" moet breed opgevat worden 
in de zin van het verkrijgen van de 
voordelen van de betrokken werken of 
diensten die niet in alle gevallen een
overdracht van eigendom aan de 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten vereisen. Voorts valt het louter 
financieren van een activiteit, dat vaak 
gekoppeld is aan de verplichting om de 
ontvangen bedragen terug te betalen 
wanneer zij niet voor de beoogde 
doeleinden worden gebruikt, gewoonlijk 
niet onder deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met het gewijzigde artikel 4, lid 3.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Deze richtlijn dient alleen van 
toepassing te zijn op concessiecontracten 
met een waarde gelijk aan of groter dan 
een bepaalde drempel, die het duidelijk 
grensoverschrijdende belang van 
concessies voor in andere lidstaten
gevestigde ondernemers dient weer te 
geven. De omschrijving van de methode 
voor de berekening van de waarde van 
een concessie is dan ook essentieel en 
dient voor concessies voor werken en 
concessies voor diensten dezelfde te zijn 
want de meeste opdrachten zijn gemengd. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met de door de concessiegever geraamde 
totale omzet exclusief belasting van de 
betrokken concessie over de looptijd van 
het contract. In de waarde van een 
concessie moet de waarde vervat zijn van 
alle werken en/of diensten die het 
voorwerp van het contract vormen en deel 
uitmaken van eenzelfde concessieproject. 
Aanwijzingen voor het bestaan van één 
enkel project kunnen bijvoorbeeld bestaan 
in het algeheel voorafgaandelijk plannen en 
ontwerpen door de concessiegever, het feit 
dat de verschillende onderdelen van de 
concessie één economische en technische 
functie vervullen of dat zij anderszins 
logisch met elkaar verbonden zijn.

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met de geamendeerde artikelen 5 en 6.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Concessies mogen door 
aanbestedende entiteiten worden gegund 
om te voldoen aan de vereisten van 
meerdere activiteiten waarvoor 
verschillende wettelijke regelingen kunnen 
gelden. Verduidelijkt dient te worden dat 
de wettelijke regeling die van toepassing is 
op één concessie die verschillende 
activiteiten omvat, onderworpen moet zijn 
aan de regels die gelden voor de activiteit 
waarvoor deze in hoofdzaak bestemd is. 
Voor welke activiteit de concessie in 
hoofdzaak bestemd is, mag worden 
vastgesteld aan de hand van een analyse 
van de vereisten waaraan de specifieke 
concessie moet voldoen, uitgevoerd door 
de aanbestedende dienst met de bedoeling 
de waarde van de concessie te ramen en de 
documenten voor de gunning van een 
concessie op te stellen. In sommige 
gevallen kan het objectief gezien 
onmogelijk zijn te bepalen voor welke 
activiteit de concessie hoofdzakelijk 
bestemd is. Er moet worden aangegeven 
welke regels in dergelijke gevallen van 
toepassing zijn.

(12) Concessies mogen door een 
concessiegever worden gegund om te 
voldoen aan de vereisten van meerdere 
activiteiten waarvoor verschillende 
wettelijke regelingen kunnen gelden. 
Verduidelijkt dient te worden dat de 
wettelijke regeling die van toepassing is op 
één concessie die verschillende activiteiten 
omvat, onderworpen moet zijn aan de 
regels die gelden voor de activiteit 
waarvoor deze in hoofdzaak bestemd is. 
Voor welke activiteit de concessie in 
hoofdzaak bestemd is, mag worden 
vastgesteld aan de hand van een analyse 
van de vereisten waaraan de specifieke 
concessie moet voldoen, uitgevoerd door 
de concessiegever met de bedoeling de 
waarde van de concessie te ramen en de 
concessiedocumenten op te stellen. In 
sommige gevallen kan het objectief gezien 
onmogelijk zijn te bepalen voor welke 
activiteit de concessie hoofdzakelijk 
bestemd is. Er moet worden aangegeven 
welke regels in dergelijke gevallen van 
toepassing zijn.

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is passend van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
bepaalde concessies uit te sluiten voor 
diensten die worden gegund aan een 
ondernemer die zelf een aanbestedende 
dienst of een aanbestedende entiteit is op 
basis van een uitsluitend recht dat die 

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

in overeenstemming met het Verdrag en 
uniale sectorale wetgeving, aangezien dat 
uitsluitend recht het volgen van een 
aanbestedingsprocedure voor de gunning 
onmogelijk maakt. Bedoeld zijn concessies
betreffende het beheer van 
netinfrastructuur in verband met de in 
bijlage III vastgestelde activiteiten of 
betreffende een activiteit waarvoor een op 
nationaal niveau gereguleerd tarief geldt.
In afwijking van en onverminderd de 
wettelijke gevolgen van de algemene 
uitsluiting van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn, moeten concessies 
betreffende het beheer van 
netinfrastructuur in verband met de in 
bijlage III vastgestelde activiteiten 
onderworpen zijn aan de verplichting een 
aankondiging van gunning van een 
concessie te publiceren om te zorgen voor 
fundamentele transparantie tenzij de 
sectorale wetgeving in de voorwaarden van 
die transparantie voorziet.

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met het geamendeerde artikel 8.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op concessies die door 
aanbestedende entiteiten worden gegund en 
bestemd zijn om de uitvoering mogelijk te 
maken van een activiteit als bedoeld in 
bijlage III indien de activiteit in de lidstaat 
waarin deze wordt uitgevoerd rechtstreeks 
blootstaat aan concurrentie op markten 
waartoe de toegang niet beperkt is, als 
vastgesteld ingevolge een procedure 
waarin met het oog hierop overeenkomstig 
artikel 27 en 28 van Richtlijn [momenteel 
2004/17/EG] is voorzien. Deze procedure 

(15) Concessies die door aanbestedende 
entiteiten worden gegund en bestemd zijn 
om de uitvoering mogelijk te maken van 
een activiteit als bedoeld in bijlage III, en 
die worden uitgevoerd in een lidstaat 
waarin de activiteit rechtstreeks blootstaat 
aan concurrentie op markten waartoe de 
toegang niet beperkt is, dienen niet als 
concessies in de zin van deze richtlijn te 
worden beschouwd en er dus niet aan 
onderworpen te zijn. De rechtstreekse 
blootstelling aan concurrentie moet 
worden onderzocht overeenkomstig artikel 
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moet voor de betrokken entiteiten in 
rechtszekerheid alsook in een passend 
besluitvormingsproces voorzien, waardoor 
op korte termijn ervoor wordt gezorgd dat 
het recht van de Unie op dit gebied op 
uniforme wijze wordt toegepast.

27 en 28 van Richtlijn [momenteel 
2004/17/EG]. Deze procedure moet voor 
de betrokken entiteiten in rechtszekerheid 
alsook in een passend 
besluitvormingsproces voorzien, waardoor 
op korte termijn ervoor wordt gezorgd dat 
het recht van de Unie op dit gebied op 
uniforme wijze wordt toegepast.

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met het geamendeerde artikel 14.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gecontroleerde entiteiten gegunde 
concessies moeten bijgevolg van de 
toepassing van de regels vrijgesteld zijn 
indien de in deze richtlijn vastgestelde 
voorwaarden zijn vervuld. De deelneming 
van een aanbestedende dienst als 
inschrijver bij een procedure voor de 
gunning van een concessie mag evenmin 
concurrentieverstoring veroorzaken.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de overweging. Aan de samenwerking tussen autoriteiten om gezamenlijk 
een openbaredienstopdracht te vervullen is een nieuwe, aparte overweging gewijd.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De samenwerking tussen lokale 
autoriteiten of tussen lokale autoriteiten 
en combinaties van uitsluitend lokale 
autoriteiten om gezamenlijk 
openbaredienstopdrachten in het 
algemeen belang uit te voeren in het 
kader van de interne organisatie van de 
lidstaten moet van de toepassing van de 
regels van deze richtlijn vrijgesteld zijn. 
Ook bevoegdheidsoverdrachten 
betreffende openbaredienstopdrachten 
waardoor verantwoordelijkheden in hun 
geheel verschuiven tussen lokale 
autoriteiten of tussen lokale autoriteiten 
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en combinaties van uitsluitend lokale 
autoriteiten, in het kader van de interne 
organisatie van de lidstaten, moeten van 
de toepassing van de regels van deze 
richtlijn vrijgesteld zijn.

Or. fr

Motivering

Uitsluiting van de bevoegdheidsoverdracht tussen autoriteiten om een expliciete 
openbaredienstopdracht uit te voeren.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het begrip "drempel" en de berekeningsmethode komen aan bod en worden verduidelijkt in 
overweging 10, overeenkomstig de geamendeerde artikelen 5 en 6.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan. 
Deze uitzondering moet zich beperken tot 
gevallen waarin van meet af aan duidelijk 
is dat publicatie niet de aanleiding zal 
vormen voor meer concurrentie, met name 
omdat er objectief gezien slecht één 
ondernemer is die de concessie kan 
uitvoeren, of wanneer de concessie 
betrekking heeft op sociale en andere 
specifieke diensten met geringe 
grensoverschrijdende gevolgen. 

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de gevallen waarin geen concessieaankondiging nodig is. De overweging is 
met name aangepast vanwege de schrapping van de vooraankondiging voor sociale en andere 
specifieke diensten, die aanvankelijk in artikel 26, lid 3, voorkwam.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Uit een onderzoek naar zogenaamde 
prioritaire en niet-prioritaire diensten ("A"-
en "B"-diensten) van de Commissie is 
gebleken dat het niet gerechtvaardigd is de 
volledige toepassing van de 

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

dat het niet gerechtvaardigd is de volledige 
toepassing van de aanbestedingswetgeving 
tot een gelimiteerde groep van diensten te 
beperken. Bijgevolg moet deze richtlijn 
van toepassing zijn op een aantal diensten 
(zoals catering- en 
watervoorzieningsdiensten), die beide 
potentieel voor grensoverschrijdende 
handel vertoonden.

Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de noodzaak te zorgen voor innovatie en, 
overeenkomstig protocol 26 bij het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, een hoog niveau van 
kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid, 
gelijke behandeling en de bevordering van 
de algemene toegang en van de rechten 
van de gebruiker.

Or. fr

Motivering

De voorgestelde richtlijn belet de autoriteiten niet om in het kader van een concessiecontract een 
passend kwaliteitsniveau of openbaredienstverplichtingen te bepalen. De richtlijn regelt de 
gunning van opdrachten maar niet de doelstellingen die de autoriteiten in het kader van die 
contracten nastreven.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De procedure voor de gunning 
van concessieopdrachten moet uit 
verschillende fasen bestaan, waaronder de 
publicatie van een concessieaankondiging 
zodat de concessiegever die een concessie 
wenst te gunnen, zijn voornemen hiertoe 
te kennen kan geven; de indiening door 
de belangstellende ondernemers van hun 
aanvraag in het kader van die 
aankondiging; de controle van de 
voorwaarden voor deelneming van de 
gegadigden; de indiening van een 
inschrijving door de gegadigden; het recht 
van de concessiegever om met de 
inschrijver te onderhandelen op basis van 
objectieve gunningscriteria; en tenslotte 
het besluit van de concessiegever om de 
concessieopdracht aan de 
concessiehouder te gunnen en de 
publicatie van een 
gunningsaankondiging. Er moet in 
tussenstappen kunnen worden voorzien, 
waaronder de selectie van bepaalde 
gegadigden die een inschrijving mogen 
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indienen, en de toezending van een 
uitnodiging tot inschrijving aan de aldus 
geselecteerde gegadigden. De 
concessiegever moet ook een beroep 
kunnen doen op ondernemers die niet op 
de concessieaankondiging hebben 
gereageerd. Tevens moet de volgorde van 
bepaalde fasen kunnen worden 
omgekeerd, bijvoorbeeld door eerst de 
ingediende inschrijvingen te onderzoeken 
en dan pas de selectiecriteria te 
controleren. Mits de bepalingen van deze 
richtlijn in acht worden genomen, moet 
aan de concessiegever een grote vrijheid 
worden gelaten bij het bepalen van de 
procedure die tot de keuze van de 
concessiehouder leidt; daarbij zijn de 
enige twee verplichte fasen de publicatie 
van een concessieaankondiging bij het 
begin van de procedure, tenzij dat volgens 
deze richtlijn niet vereist is, en de 
publicatie van een gunningsaankondiging 
op het einde van de procedure. Deze 
vrijheid moet gepaard gaan met verplichte 
transparantie en gelijke behandeling van 
gegadigden en inschrijvers.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de gunningsprocedure om de artikelen betreffende het verloop van de 
procedure, de transparantie en de procedurele waarborgen begrijpelijker te maken. Tevens 
wordt benadrukt dat het de concessiegever vrijstaat tussenstappen toe te voegen of de volgorde 
van de fasen om te keren, mits naleving van de bepalingen van deze richtlijn en onder 
voorbehoud van de verplichte publicatie van de concessieaankondiging bij het begin van de 
procedure en van de gunningsaankondiging op het einde van de procedure.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met het geamendeerde artikel 36.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) Om voor transparantie en gelijke 
behandeling te zorgen, moeten criteria voor 
de gunning van concessies altijd aan een 
aantal algemene normen voldoen. Deze 
criteria moeten vooraf aan alle potentiële 
gegadigden of inschrijvers openbaar 
worden gemaakt en verband houden met 
het voorwerp van de opdracht. Zij moeten 
ervoor zorgen dat effectieve concurrentie 
mogelijk blijft en gepaard gaan met 
minimumeisen die het de concessiegever
mogelijk maken de door de gegadigden of
inschrijvers verstrekte informatie effectief 
te controleren. 

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met de artikelen 38 bis en 38 ter zoals voorgesteld door de rapporteur (de 
geamendeerde artikelen 35 en 39 van het Commissievoorstel).

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om sociale overwegingen beter in 
de gunning van concessies te integreren, 
mag het de concessiegever ook worden 
toegestaan in de gunningscriteria 
kenmerken met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden op te nemen. Die 
kenmerken hebben betrekking op de 
bescherming van de gezondheid van het 
personeel dat betrokken is bij het 
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productieproces, of de bevordering van 
sociale integratie van kansarme personen 
of leden van kwetsbare groepen onder de 
personen die zijn aangewezen om de 
opdracht uit te voeren, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap. In dat geval moeten die 
gunningscriteria worden toegepast in 
overeenstemming met Richtlijn 96/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten1 en op een wijze waarbij 
rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten. De 
concessiegever moet de organisatie, 
kwalificatie en ervaring van het bij de 
uitvoering van de concessieopdracht 
betrokken personeel als 
gunningscriterium kunnen gebruiken, 
aangezien dit van invloed kan zijn op de 
kwaliteit van de uitvoering van de 
opdracht en bijgevolg de economische 
waarde van de inschrijving.
___________________________
1 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.

Or. fr

Motivering

Reorganisatie van de overwegingen (logisch verband van overweging 29 met overweging 25 
over de gunningscriteria). Aanscherping van de sociale overwegingen. Schrapping van de 
verwijzingen naar het criterium van de economisch voordeligste inschrijving, de technische 
specificaties en de levenscyclus van het product, die voor concessies niet relevant zijn 
(terminologie voor aanbestedingen). Met inachtneming van het Gemeenschapsrecht kan de 
concessiegever desgewenst wel gunningscriteria in verband met sociale overwegingen opnemen 
(zie de nieuwe artikelen 38 bis en 38 ter).

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) De technische en/of functionele 
voorschriften omschrijven de vereiste 
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kenmerken van de werken en/of diensten 
die het voorwerp van de concessie 
vormen, met inbegrip van met name 
vereisten met betrekking tot de 
toegankelijkheid voor gehandicapten of 
het niveau van milieuvriendelijkheid. 
Deze technische en/of functionele 
voorschriften worden opgenomen in de 
concessiedocumenten en voldoen aan de 
beginselen van gelijke behandeling en 
transparantie. Zij mogen niet zodanig 
worden opgesteld dat de concurrentie 
daardoor kunstmatig wordt beperkt.

Or. fr

Motivering

Preciseringen betreffende de technische en/of functionele voorschriften ter omschrijving van de 
kenmerken van de werken en/of diensten die het voorwerp van de concessie vormen. Deze 
formulering lijkt beter geschikt voor concessies dan de aanvankelijk in de Commissietekst 
voorgestelde technische specificaties (ze is minder gedetailleerd en strookt met de "geest" van 
een concessie, waarbij het economische risico wordt overgedragen aan de concessiehouder, die 
over enige speelruimte moet kunnen beschikken als de concessiegever dat wenst).

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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kwaliteitverhouding van iedere 
inschrijving te bepalen.

Or. fr

Motivering

Schrapping van de verwijzing naar het criterium van de economisch voordeligste inschrijving 
omdat dit voor concessieopdrachten niet relevant is (terminologie voor aanbestedingen).

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Concessieovereenkomsten zijn 
gewoonlijk complexe 
langetermijnregelingen waarbij de 
aannemer verantwoordelijkheden en 
risico's op zich neemt die traditioneel door 
de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten worden gedragen 
en binnen hun opdracht vallen. Om deze 
reden dienen de aanbestedende diensten 
of aanbestedende entiteiten over een 
flexibiliteitsmarge te beschikken bij het 
organiseren van het gunningsproces, met 
de mogelijkheid ook over de inhoud van de 
overeenkomst met de gegadigden te 
onderhandelen. Om voor gelijke 
behandeling en transparantie in de loop van 
de gunningsprocedure te zorgen, dient te 
worden voorzien in bepaalde vereisten 
zoals de structuur van het gunningsproces 
met inbegrip van onderhandelingen, de 
verspreiding van informatie en de 
beschikbaarheid van schriftelijke 
vastleggingen. Het is tevens noodzakelijk 
te bepalen dat er van de oorspronkelijke 
voorwaarden van de 
concessieaankondiging niet mag worden 
afgeweken, om oneerlijke behandeling 
van potentiële kandidaten te voorkomen.

(27) Concessieovereenkomsten zijn 
gewoonlijk complexe 
langetermijnregelingen waarbij de 
concessiehouder verantwoordelijkheden 
en risico's op zich neemt die traditioneel 
door de concessiegever worden gedragen 
en binnen zijn opdracht vallen. Om deze 
reden dient de concessiegever over een 
daadwerkelijke flexibiliteitsmarge te 
beschikken bij het organiseren van het 
gunningsproces en ook over de inhoud van 
de overeenkomst met de gegadigden en de 
inschrijvers te onderhandelen, terwijl hij 
zorgt voor naleving van de beginselen van
gelijke behandeling en transparantie in de 
loop van de procedure. 

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met de nieuwe artikelen 38 bis en 38 ter (de geamendeerde artikelen 35 en 39 
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van het Commissievoorstel). De onderhandeling moet het belangrijkste onderdeel van de 
procedure voor de gunning van concessieopdrachten zijn. De concessiegever (aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit) moet over voldoende speelruimte beschikken om de beste keuzes 
te kunnen maken.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De door de aanbestedende diensten 
en aanbestedende entiteiten opgestelde 
technische specificaties moeten de 
blootstelling van de gunning van 
concessies aan concurrentie mogelijk 
maken. Daartoe moet het mogelijk zijn 
inschrijvingen in te dienen die de 
diversiteit van de technische oplossingen 
tot uiting brengen, zodat er een voldoende 
hoog niveau van concurrentie tot stand 
komt. Bijgevolg moeten de technische 
specificaties zodanig worden opgesteld dat 
wordt vermeden dat de concurrentie 
kunstmatig wordt ingeperkt middels 
vereisten die een bepaalde ondernemer 
bevoordelen doordat zij een afspiegeling 
zijn van de basiskenmerken van het 
gebruikelijke aanbod van leveringen, 
diensten of werken van die ondernemer. 
Door de technische specificaties in termen 
van functionele en prestatievereisten te 
formuleren, kan deze doelstelling in het 
algemeen optimaal worden bereikt en 
wordt innovatie bevorderd. Bij verwijzing 
naar een Europese norm, of bij 
ontstentenis daarvan, naar een nationale 
norm, moeten door de aanbestedende 
diensten of de aanbestedende entiteiten de 
inschrijvingen op basis van 
gelijkwaardige regelingen worden 
bekeken. Om gelijkwaardigheid aan te 
tonen, kunnen inschrijvers verplicht 
worden bewijs aan te voeren dat door 
derden gecontroleerd is; Andere passende 
bewijsmiddelen zoals een technisch 
dossier van de fabrikant moeten echter 
ook worden aanvaard wanneer de 
betrokken ondernemer geen toegang heeft 

Schrappen
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tot dergelijke certificaten of testverslagen, 
of deze niet binnen de toepasselijke 
termijnen kan verkrijgen.

Or. fr

Motivering

Schrapping van de verwijzing naar de technische specificaties omdat die voor 
concessieopdrachten niet relevant zijn (terminologie voor "aanbestedingen"). Er kunnen wel 
functionele eisen worden gesteld (zie de geamendeerde overweging 25 en de artikelen 38 bis en 
38 ter (de geamendeerde artikelen 35 en 39)).

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en 
in gunningscriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces, een specifieke 
wijze van dienstverrichting of een 
specifiek proces voor enig ander stadium 
van de levenscyclus van een product of 
dienst, mits deze verband houden met het 
voorwerp van de concessie. Om sociale 
overwegingen beter in de gunning van 
concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningscriteria kenmerken met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden op 
te nemen. Wanneer echter de 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten gebruik maken van de 
economisch voordeligste inschrijving, 
mogen die criteria enkel verband houden 
met de arbeidsvoorwaarden van de 
personen die rechtstreeks aan het 
betrokken proces van productie of 
verrichting deelnemen. Die kenmerken 
mogen enkel betrekking hebben op de 
bescherming van de gezondheid van het 
personeel dat betrokken is bij het
productieproces of de bevordering van 
sociale integratie van kansarme personen 
of leden van kwetsbare groepen onder de 

Schrappen
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personen die zijn aangewezen om de 
opdracht uit te voeren, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap. In dit geval moeten alle 
gunningscriteria die deze kenmerken 
omvatten in ieder geval beperkt blijven tot 
kenmerken die rechtstreekse gevolgen 
hebben op personeelsleden in hun 
arbeidsmilieu. Zij moeten worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is. Het moet aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten, ook 
wanneer zij gebruik maken van het 
criterium van de economisch voordeligste 
inschrijving, zijn toegestaan als 
gunningscriterium gebruik te maken van 
de organisatie, kwalificatie en ervaring 
van het personeel dat is toegewezen aan 
de uitvoering van de betrokken concessie, 
aangezien dit invloed kan hebben op de 
kwaliteit van de uitvoering van de 
concessie en als gevolg daarvan op de 
economische waarde van de inschrijving.

Or. fr

Motivering

Schrapping van de verwijzingen naar het criterium van de economisch voordeligste inschrijving, 
de technische specificaties en de levenscyclus van het product, die voor concessies niet relevant 
zijn (terminologie voor aanbestedingen). Het is echter belangrijk te vermelden dat de 
concessiegever, met inachtneming van het Gemeenschapsrecht, desgewenst gunningscriteria in 
verband met sociale overwegingen kan opnemen (zie artikel 38 bis en 38 ter).
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen kunnen in 
aanzienlijke mate de publicatie van 
opdrachten vereenvoudigen en de 
efficiëntie, snelheid en transparantie van 
de concessiegunningsprocessen verbeteren. 
Dit moet bij procedures voor de gunning 
van concessies de standaardmethode van 
communicatie en informatie-uitwisseling 
worden. De verzending van de concessie-
en de gunningsaankondiging en de 
beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten met behulp van 
elektronische middelen moet derhalve 
verplicht worden gesteld. 

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met het geamendeerde artikel 25. Omdat concessies van nature uit complexe 
contracten zijn die op onderhandeling berusten, kunnen weinig procedures doeltreffend 
elektronisch worden uitgevoerd, behalve dan de verzending van de concessie- en de 
gunningsaankondiging (geamendeerd artikel 28) en de beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten (geamendeerd artikel 30).
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Hangt samen met de schrapping van artikel 31.
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Concessies mogen niet worden 
gegund aan ondernemers die hebben 
deelgenomen aan een criminele organisatie 
of schuldig zijn bevonden aan corruptie, 
fraude ten nadele van de uniale financiële 
belangen of het witwassen van geld. Ook 
moet niet-betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen worden 
bestraft met verplichte uitsluiting op het 
niveau van de Unie. Voorts moet aan de 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de mogelijkheid verleend 
worden om gegadigden of inschrijvers uit 
te sluiten wegens ernstige schendingen van 
uniaal of nationaal recht tot bescherming 
van publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag of wanneer de ondernemer blijk 
heeft gegeven van significante of 
aanhoudende tekortkomingen bij de 
uitvoering van een eerdere soortgelijke 
concessie of eerdere soortgelijke 
concessies met dezelfde aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit.

(33) Concessies mogen niet worden 
gegund aan ondernemers die hebben 
deelgenomen aan een criminele organisatie 
of schuldig zijn bevonden aan corruptie, 
fraude ten nadele van de uniale financiële 
belangen of het witwassen van geld. Voorts 
moet aan de concessiegevers de 
mogelijkheid verleend worden om 
gegadigden of inschrijvers uit te sluiten 
wegens ernstige schendingen van uniaal of 
nationaal recht tot bescherming van 
publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag of wanneer de ondernemer blijk 
heeft gegeven van significante of 
aanhoudende tekortkomingen bij de 
uitvoering van een eerdere soortgelijke 
concessie of eerdere soortgelijke 
concessies met dezelfde concessiegever.

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met het geamendeerde artikel 36.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Rekening houdend met de 
toepasselijke rechtspraak van de Hof van 
Justitie van de Europese Unie moet 
duidelijkheid worden verschaft over de 
vraag onder welke voorwaarden 
wijzigingen van een concessie tijdens de 

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

uitvoering ervan een nieuwe 
gunningsprocedure vereisen. Lopende 
concessies kunnen worden gewijzigd door 
middel van een aanhangsel. Een nieuwe 
gunningsprocedure is daarentegen vereist 
in geval van materiële wijzigingen van de 
oorspronkelijke concessie, waaruit blijkt 
dat de partijen voornemens zijn over 
essentiële voorwaarden van die concessie 
opnieuw te onderhandelen. Dit is met name 
het geval indien de gewijzigde 
voorwaarden invloed zouden hebben gehad 
op de afloop van de procedure, mochten zij 
van de oorspronkelijke procedure deel 
hebben uitgemaakt. Een uitzonderlijke en 
tijdelijke verlenging van de termijn van de 
concessie die strikt gericht is op het zorgen 
voor de continuïteit van de verrichting van 
de dienst in afwachting van de gunning van 
een nieuwe concessie moet normaliter niet 
als een materiële wijziging van de 
oorspronkelijke concessie kwalificeren.

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met het geamendeerde artikel 42.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

houdend met de beschikbare middelen 
ervan, de aard en de kenmerken van het 
specifieke project, de goede praktijk 
binnen het betrokken gebied en de 
noodzaak om te zorgen voor een passende 
verhouding tussen de middelen die aan de 
voorbereiding van de gunning zijn besteed 
en de voorzienbare waarde ervan. Dit is 
echter niet van toepassing in gevallen 
waarin een wijziging resulteert in een 
verandering van de aard van de algehele 
opdracht, bijvoorbeeld door de werken of 
diensten die het voorwerp van de 
concessie vormen, te vervangen door iets 
anders of door voorwaarden in te voeren 
waarbij er sprake is van een hypothetische 
invloed op de afloop.

Or. fr

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

veranderingen dienen niet automatisch tot 
nieuwe gunningsprocedures voor alle door 
die onderneming uitgevoerde concessies te 
noodzaken.

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met het geamendeerde artikel 42.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten moeten de 
mogelijkheid hebben om in het 
concessiecontract zelf in wijzigingen van 
een concessie te voorzien door middel van 
herzieningsclausules die hen echter geen 
onbeperkte discretie geven. Deze richtlijn 
moet derhalve bepalen in welke mate in de 
oorspronkelijke concessie in wijzigingen 
mag worden voorzien.

(37) Een concessiegever moet de 
mogelijkheid hebben om in het 
concessiecontract zelf in wijzigingen van 
een concessie te voorzien door middel van 
herzieningsclausules die hem echter geen 
onbeperkte discretie geven. Deze richtlijn 
moet derhalve bepalen in welke mate in de 
oorspronkelijke concessie in wijzigingen 
mag worden voorzien.

Or. fr

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Met het oog op aanpassing aan snelle 
technische en economische ontwikkelingen 
dient de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie te 
worden gedelegeerd om de CPV-
referentienummers bij te werken, met 
inbegrip van die in de bijlagen I en X, 
wanneer dat wegens wijzigingen van de 
CPV-nomenclatuur noodzakelijk is. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
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moet eveneens de bevoegdheid krijgen om 
technische normen voor elektronische 
communicatie verplicht te stellen 
teneinde, rekening houdend met 
technologische ontwikkelingen en 
administratieve behoeften, voor de 
interoperabiliteit te zorgen van technische 
formaten, processen en messaging bij 
procedures voor de gunning van 
concessies die uitgevoerd worden met 
behulp van elektronische 
communicatiemiddelen. Voorts moet de 
lijst van wetgevingshandelingen van de 
Unie tot vaststelling van 
gemeenschappelijke methodologieën voor 
de berekening van de levenscycluskosten 
snel worden aangepast om de op sectorale 
basis vastgestelde maatregelen op te 
nemen. Om in deze behoeften te voorzien, 
moet de Commissie bevoegdheid krijgen 
om de lijst van wetgevingshandelingen 
inclusief de methodologieën voor de 
berekening van de levenscycluskosten 
actueel te houden.

tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, onder meer op deskundigenniveau. 
De Commissie moet er bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met de wijzigingen van de artikelen 25 en 40.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Voor consistentie met de schrapping van de verwijzing naar de ene toezichthoudende instantie 
die in het leven is geroepen bij de herziening van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, onder meer op deskundigenniveau. 
De Commissie moet er bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze aandachtspunten in verband met gedelegeerde handelingen zijn opgenomen in overweging 
38.
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Om te zorgen voor eenvormige 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging
van deze richtlijn, de procedure voor de 
opstelling en toezending van 
aankondigingen en voor de verzending en 
publicatie van gegevens als bedoeld in de 
bijlagen IV tot en met VI moeten de
uitvoeringsbevoegdheden voor wijziging 
van de drempels aan de Commissie
worden verleend. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De 
raadplegingsprocedure moet worden 
gebruikt voor het vaststellen van 
uitvoeringshandelingen, die zowel uit 
financieel oogpunt als op de aard en het 
toepassingsgebied van verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn geen impact 
hebben. Deze handelingen worden 
integendeel gekenmerkt door een zuiver 
administratieve doelstelling en dienen om 
de toepassing van regels uit hoofde van 
deze richtlijn te vergemakkelijken.

(43) Om te zorgen voor eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
richtlijn, de procedure voor de opstelling 
en toezending van aankondigingen en voor 
de verzending en publicatie van gegevens 
als bedoeld in de bijlagen IV tot en met VI 
moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. 
Deze bevoegdheden moeten worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. De 
raadplegingsprocedure moet worden 
gebruikt voor het vaststellen van 
uitvoeringshandelingen, die zowel uit 
financieel oogpunt als op de aard en het 
toepassingsgebied van verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn geen impact 
hebben. Deze handelingen worden 
integendeel gekenmerkt door een zuiver 
administratieve doelstelling en dienen om 
de toepassing van regels uit hoofde van 
deze richtlijn te vergemakkelijken.

Or. fr

Motivering

Aanpassing van de overweging aan de standaardformulering inzake uitvoeringshandelingen. 
Schrapping van de verwijzing naar de wijziging van de drempels, die niet bij 
uitvoeringshandeling gebeurt.
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Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Afdeling I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Definities en toepassingsgebied Definities, toepassingsgebied, drempels en 
methoden voor de berekening van de 
waarde van een concessie 

Or. fr

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Deze richtlijn stelt regels inzake 
overheidsopdrachten vast betreffende 
procedures voor gunning van 
concessiecontracten voor werken of 
diensten waarvan de geraamde waarde niet 
minder bedraagt dan de in artikel 6
vastgestelde drempels en die aan 
ondernemers worden gegund door:

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het toepassingsgebied van de richtlijn en schrapping van de aan 
aanbestedingen ontleende terminologie (aanbestedingsprocedures, verwerving van werken, 
diensten of leveringen).

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) aanbestedende diensten of;

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

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

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het toepassingsgebied van de richtlijn en schrapping van de aan 
aanbestedingen ontleende terminologie (aanbestedingsprocedures, verwerving van werken, 
diensten of leveringen).

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Beginsel van de bestuurlijke vrijheid van 

de overheid
Deze richtlijn erkent het beginsel van de 
bestuurlijke vrijheid van aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten 
overeenkomstig de geldende nationale 
wetgeving. Deze diensten en entiteiten 
kunnen zelf bepalen welke wijze van 
beheer zij het meest geschikt achten voor 
het verrichten van de werken en diensten 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, 
volgens de wettelijke regeling en de 
modaliteiten die zij het meest doeltreffend 
achten.

Or. fr

Motivering

Herbevestiging van het beginsel van de bestuurlijke vrijheid van de overheid, die vrij kiest hoe ze 
de opdrachten waarmee ze belast is, beheert (ze zelf uitvoeren of aan een derde delegeren). De 
richtlijn schuift geen keuze voor deze of gene wijze van beheer naar voren maar voorziet in 
regels indien voor delegatie aan een derde wordt gekozen (concessie).
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Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "concessies": concessies voor openbare 
werken, concessies voor werken of 
concessies voor diensten.

(1) "concessies": concessies voor werken 
of concessies voor diensten.

Or. fr

Motivering

Schrapping van het onderscheid tussen concessies voor werken en concessies voor openbare 
werken naargelang de aard van de concessiegever (aanbestedende entiteit of aanbestedende 
dienst) omdat dit op zich geen waarde toevoegt aan de tekst.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het begrip concessie en van het specifieke karakter ervan ten opzichte van 
een aanbesteding: overdracht van een opdracht waarvoor de concessiegever verantwoordelijk 
is, aan een derde-ondernemer; overdracht van het risico van de concessiegever aan de 
concessiehouder; overdracht aan de concessiehouder van het recht om de werken of diensten die 
het voorwerp van de concessie vormen, te exploiteren; betaling van de concessiehouder op 
grond van de exploitatie van de werken of diensten. Verduidelijking van het begrip 
"exploitatierisico" als zijnde het economische risico dat verbonden is aan de blootstelling aan de 
grillen van de markt.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "Ondernemer": elke natuurlijke of 
rechtspersoon of publieke entiteit, of een 
combinatie van deze personen en/of 
entiteiten, die de uitvoering van werken of 
diensten op de markt aanbiedt.

Or. fr
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Motivering

Deze definitie is verplaatst met het oog op een logischer volgorde. Oorspronkelijk artikel 2, punt 
10, van het Commissievoorstel. 

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "Gegadigde": een ondernemer die 
heeft verzocht om een uitnodiging of 
uitgenodigd is tot deelneming aan een 
concessiegunningsprocedure.

Or. fr

Motivering

Deze definitie is verplaatst met het oog op een logischer volgorde. Oorspronkelijk artikel 2, punt 
8, van het Commissievoorstel. 

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) "Inschrijver": een ondernemer 
die een inschrijving heeft ingediend.

Or. fr

Motivering

Deze definitie is verplaatst met het oog op een logischer volgorde. Oorspronkelijk artikel 2, punt 
11, van het Commissievoorstel. 

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) "Concessiehouder": een 
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ondernemer aan wie een concessie is 
gegund.

Or. fr

Motivering

Deze definitie is verplaatst met het oog op een logischer volgorde. Oorspronkelijk artikel 2, punt 
9, van het Commissievoorstel. 

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) "Concessiegever": een 
aanbestedende dienst of een 
aanbestedende entiteit die een concessie 
gunt aan een ondernemer.

Or. fr

Motivering

Invoering van het begrip "concessiegever", dat slaat op aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten wanneer beide gezamenlijk worden vermeld. De concessiegever gunt de 
concessie aan de concessiehouder.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 septies) "Concessiedocumenten": alle 
documenten die zijn vervaardigd door en 
waarnaar wordt verwezen door de 
concessiegever om de elementen van de 
concessieopdracht en de procedure voor 
de gunning van de concessieovereenkomst 
te beschrijven of te bepalen.

Or. fr

Motivering

Schrapping van de terminologie voor aanbestedingen en vereenvoudiging en verplaatsing van de 
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definitie met het oog op een logischer volgorde. Oorspronkelijk artikel 2, punt 13, van het 
Commissievoorstel. 

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze definitie is verplaatst en gewijzigd, zie het nieuwe artikel 2, punt 2.

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. fr

Motivering

Deze definitie is verplaatst en gewijzigd, zie het nieuwe artikel 2, punt 2.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) 'Gegadigde': een ondernemer die heeft 
verzocht om een uitnodiging of 
uitgenodigd is tot deelneming aan een 
concessiegunningsprocedure.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze definitie is verplaatst, zie het nieuwe artikel 2, punt 2 ter.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) 'Concessiehouder': een ondernemer 
aan wie een concessie is gegund.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze definitie is verplaatst, zie het nieuwe artikel 2, punt 2 quinquies.

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "Ondernemer": elke natuurlijke of 
rechtspersoon of publieke entiteit, of een 
combinatie van deze personen en/of 

Schrappen
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entiteiten, die de uitvoering van werken 
en/of een werk, leveringen of diensten op 
de markt aanbiedt.

Or. fr

Motivering

Deze definitie is verplaatst, zie het nieuwe artikel 2, punt 2 bis.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) 'Inschrijver': een ondernemer die een 
inschrijving heeft ingediend.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze definitie is verplaatst, zie het nieuwe artikel 2, punt 2 quater.

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) 'Concessiedocumenten': alle 
documenten die zijn vervaardigd door of 
waarnaar wordt verwezen door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit om elementen van de aanbesteding 
of de procedure te beschrijven of te 
bepalen, inclusief de aankondiging van de 
opdracht, de technische specificaties, 
voorgestelde voorwaarden van de 
opdracht, formaten voor de presentatie 
van documenten door gegadigden en 
inschrijvers, informatie over algemeen 
geldende verplichtingen en alle 
additionele documenten.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Deze definitie is verplaatst en gewijzigd, zie het nieuwe artikel 2, punt 2 septies.

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Schrapping van de verwijzing naar de berekening van de kostprijs van de levenscyclus, in 
samenhang met de schrapping van het criterium van de economisch voordeligste inschrijving. 
Het staat de concessiegever immers vrij te kiezen welke gunningscriteria hij relevant acht, mits 
naleving van de regels van deze richtlijn.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen



PE492.669v02-00 50/179 PR\908614NL.doc

NL

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

Or. fr

Motivering

Het begrip "risico" is in de definitie van een concessie opgenomen om de definitie te 
verduidelijken en leesbaarder te maken. Het begrip "exploitatierisico" is verduidelijkt als zijnde 
het economische risico dat verbonden is aan de blootstelling aan de grillen van de markt.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt onder "aanbestedende diensten" 
verstaan de staat, regionale of lokale 
autoriteiten, publiekrechtelijke instellingen 
en verenigingen gevormd door een of meer 
van deze autoriteiten of een of meer van 
deze publiekrechtelijke instellingen, met 
uitzondering van die welke een concessie 
gunnen voor het uitoefenen van een 
activiteit als bedoeld in bijlage III.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Motivering

Verkeerde nummering van de leden van artikel 3 in de Franse versie.
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Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 'Regionale autoriteiten' omvatten alle 
autoriteiten van de administratieve 
eenheden die onder NUTS 1 en 2 vallen, 
als bedoeld in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Motivering

Verkeerde nummering van de leden van artikel 3 in de Franse versie.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 'Lokale autoriteiten' omvatten alle 
autoriteiten van de onder NUTS 3 vallende 
administratieve eenheden en kleinere 
administratieve eenheden, als bedoeld in 
Verordening nr. 1059/2003.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Motivering

Verkeerde nummering van de leden van artikel 3 in de Franse versie.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder 'publiekrechtelijke instellingen' 
wordt verstaan instellingen die alle 
volgende kenmerken vertonen:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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Or. fr

Motivering

Verkeerde nummering van de leden van artikel 3 in de Franse versie.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt verstaan onder 'aanbestedende 
entiteiten':

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt verstaan onder 'aanbestedende 
entiteiten': een entiteit die een concessie 
gunt voor de uitoefening van een van de 
activiteiten als bedoeld in bijlage III, en 
met name:

(1) de staat, regionale of lokale 
autoriteiten, publiekrechtelijke instellingen 
en verenigingen gevormd door een of meer 
van deze autoriteiten of een of meer van 
deze publiekrechtelijke instellingen als 
gedefinieerd in de leden 2-4 van artikel 3; 
of

(1) de staat, regionale of lokale 
autoriteiten, publiekrechtelijke instellingen 
en verenigingen gevormd door een of meer 
van deze autoriteiten of een of meer van 
deze publiekrechtelijke instellingen als 
gedefinieerd in de leden 2-4 van artikel 3; 
of

(2) overheidsbedrijven als gedefinieerd in 
lid 2 van dit artikel; of

(2) overheidsbedrijven als gedefinieerd in 
lid 2 van dit artikel; of

(3) entiteiten die geen aanbestedende 
diensten of overheidsbedrijven zijn en
actief zijn op basis van door een bevoegde 
autoriteit van een lidstaat verleende 
bijzondere of uitsluitende rechten;

(3) entiteiten die geen aanbestedende 
diensten of overheidsbedrijven zijn maar
actief zijn op basis van door een bevoegde 
autoriteit van een lidstaat verleende 
bijzondere of uitsluitende rechten.

wanneer zij een concessie gunnen voor de 
uitoefening van een van de activiteiten als 
bedoeld in bijlage III.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het lid om de leesbaarheid te vergroten.
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onder 'bijzondere of uitsluitende 
rechten' wordt verstaan rechten die door 
een bevoegde autoriteit van een lidstaat 
zijn verleend middels enige wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling die tot gevolg 
heeft dat de uitoefening van in bijlage III 
omschreven activiteiten tot een of meer 
entiteiten beperkt blijft en het vermogen 
van andere entiteiten om die activiteit uit te 
oefenen substantieel wordt beïnvloed.

3. Onder 'bijzondere of uitsluitende 
rechten' wordt verstaan rechten die door 
een bevoegde autoriteit van een lidstaat 
zijn verleend middels enige wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling die tot gevolg 
heeft dat de uitoefening van in bijlage III 
omschreven activiteiten tot een of meer
entiteiten beperkt blijft en het vermogen 
van andere entiteiten om die activiteit uit te 
oefenen substantieel wordt beïnvloed.

Rechten die zijn verleend door middel van 
een procedure waarbij voor toereikende 
publiciteit is gezorgd en waarbij de 
verlening van die rechten gebaseerd was 
op objectieve criteria, vormen geen 
"bijzondere of uitsluitende rechten" in de 
zin van deze richtlijn. Deze procedure 
omvat:
a) aanbestedingsprocedures met 
voorafgaande uitnodiging tot inschrijving 
overeenkomstig Richtlijn [2004/18/EG of 
2004/17/EG] of deze richtlijn
b) procedures uit hoofde van andere 
wetgevingshandelingen van de Unie, 
opgenomen in de lijst van bijlage XI, die 
zorgen voor toereikende voorafgaande 
transparantie voor het verlenen van 
vergunningen op basis van objectieve 
criteria.
De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 46 
vast te stellen om de lijst van de uniale 
wetgevingshandelingen in bijlage XI te 
wijzigen wanneer wegens de vaststelling 
van nieuwe uniale wetgeving of de 
intrekking van uniale wetgeving deze 
wijziging noodzakelijk blijkt.

Or. fr
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Motivering

Het lijkt niet nodig de bepaling over de uitsluitende rechten in artikel 4, lid 3, eerste alinea, 
nader toe te lichten. Deze is in haar oorspronkelijke formulering duidelijk genoeg.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Drempels

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

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de tekst, want de bedoelde concessies zijn reeds gedefinieerd in artikel 1, 
en verwerking van artikel 5 in artikel 6. Schrapping van de tussendrempel van 2,5 tot 5 miljoen 
euro waarvoor de verplichting geldt een gunningsaankondiging te publiceren, om de richtlijn te 
vereenvoudigen en geen extra administratieve lasten op te leggen.
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methoden voor de berekening van de
geraamde waarde van concessies

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

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

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

1. De berekening van de geraamde waarde 
van een concessie is gebaseerd op de 
cumulatieve omzet exclusief belastingen 
over de looptijd van het contract zoals 
geraamd door de concessiegever.

Deze raming is geldig op het ogenblik 
waarop de concessieaankondiging wordt 
gezonden of, in gevallen waarin deze 
aankondiging niet is gepland, op het 
ogenblik waarop de concessiegever de 
concessiegunningsprocedure aanvangt. 
Wanneer de waarde wordt gewijzigd naar 
aanleiding van onderhandelingen tijdens 
de gunningsprocedure, geldt de raming 
die wordt opgegeven bij de ondertekening 
van het contract.

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

2. De geraamde waarde van een concessie 
wordt berekend als de waarde van een 
geheel van werken en/of diensten die deel 
uitmaken van één concessieproject, 
inclusief de studies. Het unieke karakter 
van het project kan met name blijken uit 
het bestaan van het algeheel 
voorafgaandelijk plannen en ontwerpen 
door de concessiegever, uit het feit dat de 
verschillende onderdelen van het project
één economische en technische functie 
vervullen of uit het feit dat zij anderszins 
logisch met elkaar verbonden zijn.

Wanneer de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende entiteit voorziet in 
prijzengeld of betalingen aan gegadigden 
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of inschrijvers, berekent hij deze door in 
de geraamde waarde van de concessie.
3. De wijze waarop de geraamde waarde 
van een concessie wordt berekend, mag 
niet bedoeld zijn om de concessie aan de 
toepassing van de richtlijn te onttrekken.
Een project voor werken of een geheel 
van diensten mag niet zodanig worden 
onderverdeeld dat de opdracht hierdoor 
niet binnen het toepassingsgebied van 
deze richtlijn valt, tenzij objectieve 
redenen dit rechtvaardigen.

3. De raming van de waarde van een 
concessie mag niet bedoeld zijn om de 
concessie aan de toepassing van de richtlijn 
te onttrekken.

3 bis. De geraamde waarde van de 
concessie wordt berekend overeenkomstig 
een objectieve methodologie die in de 
concessieaankondiging wordt 
gespecificeerd.

4. Deze raming is geldig op het ogenblik 
waarop de concessieaankondiging wordt 
gezonden of, in gevallen waarin deze 
aankondiging niet is gepland, op het 
ogenblik waarop de aanbestedende dienst 
of de aanbestedende entiteit de 
concessiegunningsprocedure aanvangt, in 
het bijzonder door omschrijving van de 
voornaamste kenmerken van de 
voorgenomen concessie.
5. Met betrekking tot concessies voor 
openbare werken en concessies voor 
werken wordt bij de bepaling van de 
geraamde waarde rekening gehouden met 
de kosten van de werken en met de totale 
geraamde waarde van de leveringen en 
diensten die door de aanbestedende 
diensten of entiteiten ter beschikking van 
de aannemer worden gesteld, op 
voorwaarde dat zij noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de werken.
6. Wanneer een voorgenomen werk of een 
voorgenomen aankoop van diensten 
aanleiding kan geven tot concessies die 
gelijktijdig in afzonderlijke percelen 
worden gegund, moet de geraamde totale 
waarde van al deze percelen als grondslag 
worden genomen.
7. Wanneer de samengetelde waarde van 
de percelen gelijk is aan of groter is dan 
het in artikel 5 bepaalde drempelbedrag, 
is deze richtlijn van toepassing op de 
gunning van elk perceel
8. Aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten kunnen 
concessies voor individuele percelen 
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gunnen zonder toepassing van de in deze 
richtlijn bedoelde gunningsbepalingen, op 
voorwaarde dat de geraamde waarde, 
exclusief btw, van het betrokken perceel 
kleiner is dan 1 miljoen EUR. De 
samengetelde waarde van de aldus zonder 
toepassing van deze richtlijn gegunde 
percelen mag echter niet meer bedragen 
dan 20% van de samengetelde waarde van 
alle percelen waarin het voorgenomen 
werk of de voorgenomen aankoop van 
diensten is onderverdeeld.
9. De waarde van de concessies voor 
diensten is de geraamde totale waarde van 
de door de concessiehouder te verrichten
diensten tijdens de gehele duur van de 
concessie, berekend overeenkomstig een 
objectieve methodologie die in de 
concessieaankondiging of in de 
concessiedocumenten wordt 
gespecificeerd.
De geraamde waarde van de concessie 
wordt in voorkomend geval op de 
volgende grondslag berekend:
a) voor verzekeringsdiensten: de te 
betalen premie en andere vormen van 
beloning;
b) voor bankdiensten en andere financiële 
diensten: honoraria, provisies en rente, 
alsmede andere vormen van beloning;
c) voor ontwerpdiensten: te betalen 
honoraria, provisies en andere vormen 
van beloning;
10. De waarde van de concessies omvat 
zowel de van derden te ontvangen 
geraamde inkomsten als de door de 
aanbestedende dienst of de aanbestedende 
entiteit te betalen bedragen.

Or. fr

Motivering

Herschrijving van artikel 6 en verwerking van artikel 5 om de richtlijn te verduidelijken. De 
voorgestelde regels zijn te ingewikkeld en onduidelijk en leiden tot een ongerechtvaardigd 
onderscheid tussen concessies voor werken en concessies voor diensten. Daarom wordt een 
eenvoudige en identieke berekeningsmethode voorgesteld, ongeacht het voorwerp van de 
concessie; op concessies voor werken en concessies voor diensten zijn immers dezelfde regels 
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van toepassing en omdat de meeste opdrachten gemengd zijn (werken én diensten), zou de 
toepasselijke drempel moeilijk te bepalen zijn.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Algemene beginselen

Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten behandelen ondernemers op 
gelijke basis en handelen op transparante 
en evenredige wijze. Procedures voor de 
gunning van concessies mogen niet 
zodanig worden opgesteld dat zij daardoor 
buiten het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen of de concurrentie 
daardoor kunstmatig wordt beperkt.

Or. fr

Motivering

Dit artikel blijft behouden maar wordt opgenomen in het deel over de regels betreffende de 
gunningsprocedure (nieuw artikel -26 bis).

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies voor diensten die door een 
aanbestedende dienst of door een 
aanbestedende entiteit worden gegund aan 
een ondernemer die een aanbestedende 
entiteit of een vereniging daarvan is, op 
basis van een uitsluitend recht dat die 
ondernemer ingevolge geldende en 
gepubliceerde nationale wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen geniet en 
dat is verleend in overeenstemming met het 
Verdrag en uniale sectorale wetgeving 
betreffende het beheer van 

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies voor diensten betreffende het 
beheer van netwerkinfrastructuur in 
verband met de in bijlage III vastgestelde 
activiteiten, noch op concessies voor 
diensten betreffende een in bijlage III 
vastgestelde activiteit waarvoor bij 
inwerkingtreding van deze richtlijn een bij 
wet- of regelgeving op nationaal niveau 
gereguleerd tarief geldt, wanneer die 
concessies door een concessiegever
worden gegund aan een ondernemer op 
basis van een uitsluitend recht dat deze 
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netwerkinfrastructuur in verband met de 
in bijlage III vastgestelde activiteiten.

laatste ingevolge geldende en 
gepubliceerde nationale wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen geniet en 
dat is verleend in overeenstemming met het 
Verdrag en uniale sectorale wetgeving.

In afwijking van de eerste alinea zijn, 
wanneer in die alinea bedoelde sectorale 
wetgeving niet in sectorspecifieke 
transparantieverplichtingen voorziet, de 
vereisten van artikel 27, leden 1 en 3, van
toepassing.

Or. fr

Motivering

Van deze richtlijn worden ook concessies voor diensten uitgesloten die worden gegund op basis 
van een uitsluitend recht en betreffende een activiteit met een op nationaal niveau gereguleerd 
tarief (en niet alleen activiteiten in verband met het beheer van netwerkinfrastructuur voor de in 
bijlage III bedoelde activiteiten). Een door de overheid gereguleerd tarief houdt immers in dat 
de concessiegever geen ondernemer kan kiezen en geen aanbestedingsprocedure kan volgen. 
Deze bepaling slaat alleen op activiteiten met een gereguleerd tarief dat bestaat bij 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel 
zijn, wanneer in lid 1 van dit artikel 
bedoelde sectorale wetgeving niet in 
sectorspecifieke 
transparantieverplichtingen voorziet, de 
vereisten van artikel 27, leden 1 en 3, van 
toepassing.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Dit lid is opgenomen in artikel 8, lid 1.
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Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op concessies voor diensten die gegund 
worden op het gebied van 
luchtvervoersdiensten op basis van de 
verlening van een exploitatievergunning 
in de zin van Verordening (EG) 
nr. 1008/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad1, of betreffende 
openbaar personenvervoer in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad2. 
___________________________
1 PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.
2 PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1.

Or. fr

Motivering

Dit nieuwe lid komt uit artikel 8, lid 5, punten f) en g), van het Commissievoorstel.

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies die de aanbestedende dienst of 
een aanbestedende entiteit dient te gunnen 
of te organiseren overeenkomstig 
aanbestedingsprocedures die zijn 
vastgesteld in:

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies die de concessiegever dient te 
gunnen of te organiseren overeenkomstig 
procedures voor de gunning van 
concessiecontracten die zijn vastgesteld 
in:

a) een tussen een lidstaat en een of meer 
derde landen overeenkomstig het Verdrag 
gesloten internationale overeenkomst 
betreffende werken, leveringen of diensten 
die bestemd zijn voor de gezamenlijke 
uitvoering of exploitatie van een project 
door de ondertekenende staten;

a) een tussen een lidstaat en een of meer 
derde landen overeenkomstig het Verdrag 
gesloten internationale overeenkomst 
betreffende werken of diensten die bestemd 
zijn voor de gezamenlijke uitvoering of 
exploitatie van een project door de 
ondertekenende staten;

b) een gesloten internationale b) een gesloten internationale 
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overeenkomst in verband met de 
stationering van troepen en betreffende 
ondernemingen van een lidstaat of een 
derde land;

overeenkomst in verband met de 
stationering van troepen en betreffende 
ondernemingen van een lidstaat of een 
derde land;

c) de specifieke procedure van een 
internationale organisatie;

c) de specifieke procedure van een 
internationale organisatie;

d) wanneer de concessies volledig door een 
internationale organisatie of een 
internationale financiële instelling worden 
gefinancierd.

d) wanneer de concessies volledig door een 
internationale organisatie of een 
internationale financiële instelling worden 
gefinancierd.

Elke overeenkomst als bedoeld in de 
eerste alinea, onder a), wordt ter kennis 
van de Commissie gebracht, die het in 
artikel 48 bedoelde Raadgevend Comité 
inzake overheidsopdrachten kan 
raadplegen.
Voor de toepassing van punt d) van de 
eerste alinea beslissen, in het geval van 
concessies die in aanzienlijke mate 
medegefinancierd worden door een 
internationale organisatie of 
internationale financiële instelling, de 
partijen over de toepasselijke procedures 
voor de gunning van concessies, die in 
overeenstemming moeten zijn met het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging en versoepeling van de bepalingen van de richtlijn die niet essentieel zijn.

Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de verwerving, huur of verhuur, 
ongeacht de financiële modaliteiten ervan, 
van grond, bestaande gebouwen of andere 
onroerende zaken of betreffende de rechten 
hierop; 
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worden gegund, zijn echter, ongeacht hun 
vorm, aan deze richtlijn onderworpen;

Or. fr

Motivering

Voor zover de rapporteur weet, komt de concessie van financiële diensten niet voor. Verhuur is 
een optie die aanvankelijk niet in de richtlijn voorkwam maar wel in aanmerking moet worden 
genomen (verband met overweging 6).

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aankoop, de ontwikkeling, de 
productie of de coproductie van 
programmamateriaal bestemd voor 
uitzendingen, waaronder wordt verstaan 
het uitzenden en verspreiden via enig 
elektronisch netwerk, die worden gegund 
door radio-omroeporganisaties, of
concessies betreffende zendtijd die worden 
gegund aan radio-omroeporganisaties;

b) de aankoop, de ontwikkeling, de 
productie of de coproductie van 
programmamateriaal en daarmee verband 
houdende voorbereidende diensten
bestemd voor mediadiensten, die worden 
gegund door radio-omroeporganisaties,
noch op concessies betreffende zendtijd 
die worden gegund aan radio-
omroeporganisaties, waarbij onder 
mediadiensten elke uitzending en 
verspreiding via enig elektronisch netwerk 
wordt verstaan;

Or. fr

Motivering

Om in de formulering van dit lid rekening te houden met de technologische ontwikkelingen in de 
mediasector.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) gokactiviteiten waarbij geld wordt 
ingezet (loterijen, weddenschappen), 
uitgeoefend door één instantie die 
ingevolge geldende en gepubliceerde 
nationale wettelijke of bestuursrechtelijke 
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bepalingen van een of meer lidstaten 
uitsluitende rechten heeft verkregen welke 
zijn verleend in overeenstemming met de 
Verdragen;

Or. fr

Motivering

Uitsluiting van gokactiviteiten onder voorwaarden (geval van activiteiten die worden 
uitgeoefend door één instantie die uitsluitende rechten geniet welke zijn verleend door de 
bevoegde nationale autoriteiten in de sector van loterijen en weddenschappen). Deze uitsluiting 
is gerechtvaardigd want de lidstaten moeten de mogelijkheid blijven hebben om deze activiteit te 
controleren, in het licht van doelstellingen van algemeen belang (bestrijding van illegale 
kansspelen, fraude en het witwassen van geld; strijd tegen gokverslaving). Zij moeten dus soepel 
kunnen optreden.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) financiële diensten betreffende de 
uitgifte, de aankoop, de verkoop of de 
overdracht van effecten of andere 
financiële instrumenten, in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, door de centrale 
banken verleende diensten en operaties 
die met de Europese Faciliteit voor 
financiële stabiliteit worden uitgevoerd;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de richtlijn, die het resultaat is van knip- en plakwerk uit de richtlijnen 
inzake overheidsaanbestedingen. Voorzover de rapporteur weet, bestaan er geen concessies voor 
dergelijke diensten.

Amendement 77

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) arbeidsovereenkomsten; Schrappen
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Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de richtlijn, die het resultaat is van knip- en plakwerk uit de richtlijnen 
inzake overheidsaanbestedingen. Voorzover de rapporteur weet, bestaan er geen concessies voor 
dergelijke diensten.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) luchtvervoersdiensten op basis van de 
verlening van een exploitatievergunning 
in de zin van Verordening (EG) 
1008/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Reorganisatie van artikel 8 van de richtlijn, met verwijzing naar de uitgesloten sectoren 
ingevolge Europese teksten (het nieuwe lid 2 bis). 

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) openbaar personenvervoer in de zin 
van Verordening (EG) 1370/2007 van het 
Europees Parlement en van de Raad.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Reorganisatie van artikel 8 van de richtlijn, met verwijzing naar de uitgesloten sectoren 
ingevolge Europese teksten (het nieuwe lid 2 bis). Artikel 50 van deze richtlijn garandeert dat de 
definitie van een concessie voor diensten wordt toegepast op Verordening (EG) nr. 1370/2007.
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Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea, onder b) bedoelde 
uitzendingen omvatten alle transmissie en 
distributie met gebruik van elektronische 
netwerk in welke vorm dan ook.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Dit lid is samengevoegd met lid 5, letter b), van artikel 8.

Amendement 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op concessies die de aanbestedende 
entiteiten gunnen voor andere doeleinden 
dan de uitoefening van hun in bijlage III 
bedoelde activiteiten of voor de 
uitoefening van deze activiteiten in een 
derde land, in omstandigheden waarbij er 
geen fysieke exploitatie is van een net of 
van een geografisch gebied binnen de 
Unie. 

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en vereenvoudiging van de richtlijn (verwerking van artikel 10, lid 1, in het 
nieuwe artikel 8, lid 5 bis).



PE492.669v02-00 66/179 PR\908614NL.doc

NL

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies die in hoofdzaak tot doel 
hebben de aanbestedende diensten toe te 
staan openbare communicatienetten aan te 
bieden of te exploiteren of aan het publiek 
een of meer telecommunicatiediensten aan 
te bieden.

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies die in hoofdzaak tot doel 
hebben de aanbestedende diensten toe te 
staan openbare communicatienetten aan te 
bieden of te exploiteren in de zin van 
artikel 2, onder d), van Richtlijn 
2002/21/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten1, of 
aan het publiek een of meer elektronische-
communicatiediensten aan te bieden in de 
zin van artikel 2, onder c), van die 
richtlijn.
_________________________
1 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de richtlijn door de definities te vervangen door een verwijzing naar de 
desbetreffende wetgeving (Richtlijn 2002/21/EG).

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder:

Schrappen

(a) 'openbaar communicatienetwerk': een 
elektronischecommunicatienetwerk dat 
geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om 
voor het publiek beschikbare 
elektronischecommunicatiediensten aan 
te bieden ter ondersteuning van de 
overdracht van informatie tussen 
netwerkaansluitpunten;
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(b) 'elektronischecommunicatienetwerk': 
de transmissiesystemen en in voorkomend 
geval de schakel- of routeringsapparatuur 
en andere middelen, waaronder 
netwerkelementen die niet actief zijn, die 
het mogelijk maken signalen over te 
brengen via draad, radiogolven, optische 
of andere elektromagnetische middelen 
waaronder satellietnetwerken, vaste 
(circuit- en pakketgeschakelde, met 
inbegrip van internet) en mobiele 
terrestrische netwerken, 
elektriciteitsnetten, voor zover deze voor 
overdracht van signalen worden gebruikt, 
netwerken voor radio- en televisieomroep 
en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de 
aard van de overgebrachte informatie;
(c) 'netwerkaansluitpunt' (NAP): het 
fysieke punt waarop een abonnee de 
toegang tot een openbaar 
communicatienetwerk wordt geboden; in 
het geval van netwerken met schakelings-
of routeringsfuncties wordt het NAP 
bepaald door middel van een specifiek 
netwerkadres, dat met een 
abonneenummer of -naam kan zijn 
verbonden;
(d) 'elektronischecommunicatiedienst': 
een gewoonlijk tegen vergoeding 
aangeboden dienst die geheel of 
hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen 
van signalen via 
elektronischecommunicatienetwerken, 
waaronder telecommunicatiediensten en 
transmissiediensten op netwerken die voor 
omroep worden gebruikt, maar niet de 
dienst waarbij met behulp van
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten overgebrachte inhoud wordt 
geleverd of redactioneel wordt 
gecontroleerd; daartoe behoren niet de 
diensten van de informatiemaatschappij 
zoals omschreven in artikel 1 van 
Richtlijn 98/34/EG, die niet geheel of 
hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen 
van signalen via 
elektronischecommunicatienetwerken.

Or. fr
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Motivering

Vereenvoudiging van de richtlijn door de definities te vervangen door een verwijzing naar de 
desbetreffende wetgeving (Richtlijn 2002/21/EG).

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Uitsluitingen die van toepassing zijn op 
door aanbestedende entiteiten gegunde 

concessies
1. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies die de aanbestedende entiteiten 
gunnen voor andere doeleinden dan de 
uitoefening van hun in bijlage III 
bedoelde activiteiten of voor de 
uitoefening van deze activiteiten in een 
derde land, in omstandigheden waarbij er 
geen fysieke exploitatie is van een net of 
van een geografisch gebied binnen de 
Unie.
2. De aanbestedende entiteiten doen de 
Commissie of de nationale 
toezichthoudende instantie op hun 
verzoek mededeling van elke activiteit die 
zij uitgesloten achten. De Commissie kan 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie periodiek lijsten ter informatie 
bekend maken van de categorieën 
producten en activiteiten die volgens haar 
onder deze uitsluiting vallen. Daarbij 
houdt de Commissie met alle gevoelige 
commerciële aspecten rekening waarop de 
aanbestedende diensten bij de 
verstrekking van de informatie wijzen.

Or. fr

Motivering

De bepalingen van artikel 10, lid 1, zijn verwerkt in artikel 8 betreffende de uitsluitingen die van 
toepassing zijn op door aanbestedende diensten en/of aanbestedende entiteiten gegunde 
concessies, om de tekst te verduidelijken en te vereenvoudigen. De bepalingen van artikel 10, lid 
2, zijn verwerkt in artikel 13 betreffende de kennisgeving van informatie door aanbestedende 
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entiteiten, om de tekst te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Niettegenstaande artikel 15 en mits 
aan de voorwaarden van de leden 1 en 4 is 
voldaan, is deze richtlijn niet van 
toepassing op de volgende concessies:
a) concessies die een aanbestedende 
entiteit aan een met haar verbonden 
onderneming gunt;
b) concessies die een gemeenschappelijke 
onderneming, uitsluitend bestaande uit 
een aantal aanbestedende entiteiten, voor 
de uitoefening van de in bijlage III 
beschreven activiteiten aan een met een 
van deze aanbestedende entiteiten 
verbonden onderneming gunt.

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en verduidelijking van het hele artikel met het oog op duidelijke vermelding van 1) 
het doel van het artikel (uitsluiting van bepaalde concessies); 2) de definitie van een verbonden 
onderneming (voordien gesplitst in de leden 1 en 2 van artikel 11, waartussen het verband niet 
duidelijk was); en 3) de voorwaarden die op die uitsluitingen van toepassing zijn.

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "verbonden onderneming" verstaan,
elke onderneming waarvan de jaarrekening 
is geconsolideerd met die van de 
aanbestedende entiteit overeenkomstig de 
eisen van Zevende Richtlijn 83/349/EEG 
van de Raad.

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "verbonden onderneming" verstaan:
a) elke onderneming waarvan de 
jaarrekening is geconsolideerd met die van 
de aanbestedende entiteit overeenkomstig 
de eisen van Zevende Richtlijn 
83/349/EEG van de Raad; of

2. In geval van entiteiten die niet onder b) elke onderneming die aan een van de 
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die richtlijn vallen, wordt onder een 
"verbonden onderneming" verstaan elke 
onderneming die:

volgende voorwaarden voldoet:

a) rechtstreeks of onrechtstreeks 
onderworpen kan zijn aan een 
overheersende invloed van de 
aanbestedende entiteit in de zin van de 
tweede alinea van artikel 4 van deze 
richtlijn;

i) een onderneming die rechtstreeks of 
onrechtstreeks onderworpen kan zijn aan 
een overheersende invloed van de 
aanbestedende entiteit;

b) een overheersende invloed op de 
aanbestedende entiteit kan uitoefenen;

ii) een onderneming die een overheersende 
invloed op de aanbestedende entiteit kan 
uitoefenen; 

c) gezamenlijk met de aanbestedende 
entiteit aan de overheersende invloed van 
een andere onderneming is onderworpen 
uit hoofde van eigendom, financiële 
deelneming of de op de onderneming van 
toepassing zijnde voorschriften.

iii) een onderneming die gezamenlijk met 
de aanbestedende entiteit aan de 
overheersende invloed van een andere 
onderneming is onderworpen uit hoofde 
van eigendom, financiële deelneming of de 
op de onderneming van toepassing zijnde 
voorschriften; 

het begrip "overheersende invloed" is 
omschreven in artikel 4, lid 2, tweede 
alinea.

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en verduidelijking van het hele artikel met het oog op duidelijke vermelding van 1) 
het doel van het artikel (uitsluiting van bepaalde concessies); 2) de definitie van een verbonden 
onderneming (voordien gesplitst in de leden 1 en 2 van artikel 11, waartussen het verband niet 
duidelijk was); en 3) de voorwaarden die op die uitsluitingen van toepassing zijn. De schrapping 
en verplaatsing van de vermelding "in de zin van de tweede alinea van artikel 4 van deze 
richtlijn" verduidelijkt waarop deze verwijzing betrekking heeft (namelijk op de overheersende 
invloed en niet op de aanbestedende entiteit).

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Niettegenstaande artikel 15 en mits aan 
de voorwaarden van lid 4 is voldaan, is 
deze richtlijn niet van toepassing op de 
volgende concessies:

Schrappen

a) concessies die een aanbestedende 
entiteit aan een verbonden onderneming 
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gunt;
b) concessies die een gemeenschappelijke 
onderneming, uitsluitend bestaande uit 
een aantal aanbestedende entiteiten, voor 
de uitoefening van de in bijlage III 
beschreven activiteiten aan een met een 
van deze aanbestedende entiteiten 
verbonden onderneming gunt.

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en verduidelijking van het hele artikel met het oog op duidelijke vermelding van 1) 
het doel van het artikel (uitsluiting van bepaalde concessies); 2) de definitie van een verbonden 
onderneming (voordien gesplitst in de leden 1 en 2 van artikel 11, waartussen het verband niet 
duidelijk was); en 3) de voorwaarden die op die uitsluitingen van toepassing zijn.

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 3 is van toepassing: 4. Lid -1 is van toepassing:
a) op concessies voor diensten mits ten 
minste 80% van de gemiddelde totale 
omzet die de verbonden onderneming de 
laatste drie jaar op het gebied van het 
verrichten van diensten in het algemeen 
heeft behaald, afkomstig is van de 
verrichting van diensten aan de
ondernemingen waarmee zij verbonden is;

a) op concessies voor diensten mits ten 
minste 80% van de gemiddelde totale 
omzet die de verbonden onderneming de 
laatste drie jaar heeft behaald, rekening 
houdend met alle diensten die deze 
onderneming in het algemeen heeft
verricht, afkomstig is van de verrichting 
van diensten aan de aanbestedende entiteit
waarmee zij verbonden is, of aan de 
aanbestedende entiteit die zelf 
onderworpen is aan de overheersende 
invloed van een andere onderneming 
waarmee de onderneming die de concessie 
heeft verkregen, verbonden is;

b) op concessies voor werken mits ten 
minste 80% van de gemiddelde totale 
omzet die de verbonden onderneming de 
laatste drie jaar op het gebied van werken 
in het algemeen heeft behaald, afkomstig 
is van de verrichting van werken aan de
ondernemingen waarmee zij verbonden is.

b) op concessies voor werken mits ten 
minste 80% van de gemiddelde totale 
omzet die de verbonden onderneming de 
laatste drie jaar heeft behaald, rekening 
houdend met alle werken die deze 
onderneming in het algemeen heeft
verricht, afkomstig is van de verrichting 
van werken aan de aanbestedende entiteit
waarmee zij verbonden is, of aan de 
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aanbestedende entiteit die zelf 
onderworpen is aan de overheersende 
invloed van een andere onderneming 
waarmee de onderneming die de concessie 
heeft verkregen, verbonden is;

Or. fr

Motivering

De uitsluitingen betreffende verbonden ondernemingen vergen verduidelijking. Bij de berekening 
van de 80% van de omzet moeten alle door de verbonden onderneming verrichte diensten in 
aanmerking worden genomen (diensten voor de aanbestedende entiteit + andere diensten). Er is 
een verband nodig tussen de 80% van de omzet van de verbonden onderneming en de 
aanbestedende entiteit die de concessie aan de verbonden onderneming heeft gegund, ongeacht 
of de aanbestedende entiteit daadwerkelijk verbonden is dan wel of ze onderworpen is aan de 
overheersende invloed van een andere onderneming waarmee de verbonden onderneming 
verbonden is.

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer in verband met de datum van 
oprichting of aanvang van de 
bedrijfsactiviteiten van de verbonden 
onderneming de omzet over de afgelopen 
drie jaar niet beschikbaar is, kan deze 
onderneming ermee volstaan onder 
andere door het extrapoleren van 
activiteiten aan te tonen dat de in de 
punten a) of b) van lid 4, bedoelde omzet 
aannemelijk is.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling moet worden geschrapt omdat zij tot misbruik kan leiden.
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Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer dezelfde of soortgelijke 
diensten, leveringen of werken door meer 
dan één met de aanbestedende entiteit 
verbonden ondernemingen worden 
verricht, wordt bij de berekening van de 
percentages als bedoeld in lid 4 rekening 
gehouden met de totale omzet die 
voortvloeit uit het verrichten van 
respectievelijk diensten, leveringen of 
werken door deze verbonden 
ondernemingen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling wordt geschrapt om het artikel te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Amendement 91

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De aanbestedende diensten doen de 
Commissie of de bevoegde nationale 
autoriteit op hun verzoek mededeling van 
elke activiteit die zij op grond van 
artikel 8, lid 5 bis, uitgesloten achten. De 
Commissie kan in het Publicatieblad van 
de Europese Unie periodiek lijsten ter 
informatie bekend maken van de 
categorieën activiteiten die volgens haar 
onder deze uitsluiting vallen. Daarbij 
houdt de Commissie met alle gevoelige 
commerciële aspecten rekening waarop de
aanbestedende diensten bij de 
verstrekking van de informatie wijzen.

Or. fr
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Motivering

Reorganisatie en vereenvoudiging van de richtlijn door in dit artikel alle bepalingen samen te 
brengen betreffende de kennisgeving van informatie door aanbestedende entiteiten in het kader 
van de uitsluitingen van deze richtlijn (behoud van het bestaande artikel 13 en toevoeging van 
artikel 10, lid 2).

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende entiteiten verstrekken de 
Commissie of de nationale
toezichthoudende instantie desgevraagd de 
volgende informatie betreffende de 
toepassing van de leden 2 en 3 van artikel 
11 en artikel 12.

2. Aanbestedende entiteiten verstrekken de 
Commissie of de bevoegde nationale
autoriteit desgevraagd de volgende 
informatie betreffende de toepassing van 
de leden -1 en 1, punt b), van artikel 11 en 
artikel 12.

a) de namen van de betrokken 
ondernemingen of gemeenschappelijke 
ondernemingen,

a) de namen van de betrokken 
ondernemingen of gemeenschappelijke 
ondernemingen,

b) de aard en de waarde van de 
desbetreffende concessies,

b) de aard en de waarde van de 
desbetreffende concessies,

c) de gegevens die de Commissie of de 
nationale toezichthoudende instantie
noodzakelijk acht voor het bewijs dat de 
betrekkingen tussen de aanbestedende 
entiteit en de onderneming of de 
gemeenschappelijke onderneming waaraan 
de concessies worden gegund, voldoen aan 
de vereisten van artikel 11 of 12.

c) de gegevens die de Commissie of de
bevoegde nationale autoriteit noodzakelijk 
acht voor het bewijs dat de betrekkingen 
tussen de aanbestedende entiteit en de 
onderneming of de gemeenschappelijke 
onderneming waaraan de concessies 
worden gegund, voldoen aan de vereisten 
van artikel 11 of 12.

Or. fr

Motivering

Reorganisatie en vereenvoudiging van de richtlijn door in dit artikel alle bepalingen samen te 
brengen betreffende de kennisgeving van informatie door aanbestedende entiteiten in het kader 
van de uitsluitingen van deze richtlijn (behoud van het bestaande artikel 13 en toevoeging van 
artikel 10, lid 2).
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Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op
door aanbestedende entiteiten gegunde 
concessies wanneer, in de lidstaat waarin
dergelijke concessies worden uitgevoerd,
de activiteit rechtstreeks blootstaat aan 
concurrentie overeenkomstig artikel 27 en 
28 van Richtlijn [die Richtlijn 2004/17/EG 
vervangt].

Door aanbestedende entiteiten gegunde 
concessies die worden uitgevoerd in een
lidstaat waarin de activiteit rechtstreeks 
blootstaat aan concurrentie overeenkomstig 
artikel 27 en 28 van Richtlijn [die Richtlijn 
2004/17/EG vervangt], worden niet als 
concessies in de zin van deze richtlijn 
beschouwd.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het artikel. De aanvankelijke formulering lijkt te suggereren dat als 
bijzondere sectoren volop aan concurrentie onderhevig zijn, de richtlijn niet van toepassing is op 
de betrokken concessies. In werkelijkheid gaat het in dat geval niet meer om concessies maar om 
contracten waarmee een overheid, een overheidsbedrijf of een particuliere onderneming met 
uitsluitende of bijzondere rechten zich als gelijk welke andere marktdeelnemer op de markt
begeeft.

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit oefent op de 
betrokken rechtspersoon toezicht uit zoals 
op zijn eigen diensten;

a) de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit oefent op de 
betrokken rechtspersoon zeggenschap uit 
zoals op zijn eigen diensten, wat wil 
zeggen dat hij een beslissende invloed 
uitoefent over de strategische 
doelstellingen en over significante 
beslissingen van de gecontroleerde 
rechtspersoon. De vraag of dergelijke 
zeggenschap bestaat, kan ook worden 
beoordeeld op basis van onder meer de 
mate van vertegenwoordiging in de 
bestuurs-, beheers- of toezichtsorganen, 
de bepalingen ter zake in de statuten of de 
eigendomsstructuur;

Or. fr
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Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende verticale samenwerkingsverbanden en 
verantwoording waarom dergelijke contracten van het toepassingsgebied van de richtlijn 
uitgesloten zijn. De term "zeggenschap" stamt uit de rechtspraak van het EHvJ en versterkt het 
criterium van het toezicht dat de concessiegever op de gecontroleerde entiteit uitoefent. Het 
begrip "soortgelijke zeggenschap" is ook overgenomen uit Verordening (EG) nr. 1370/2007 
(openbaar personenvervoer) om het gemakkelijker thuis te kunnen brengen. 

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) ten minste 90% van de gemiddelde 
totale omzet van de rechtspersoon wordt 
verricht voor de controlerende 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit of voor andere rechtspersonen die 
door deze aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit worden 
gecontroleerd;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende verticale samenwerkingsverbanden: de uitdrukking 
"90% van de activiteiten" verduidelijkt een van de termen uit de rechtspraak ("het grootste deel 
van de activiteiten") maar laat de andere onduidelijk; vandaar het voorstel om te spreken van 
"90% van de omzet".

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aanbestedende dienst of een 
aanbestedende entiteit als bedoeld in lid 1, 
eerste alinea, van artikel 4 wordt geacht 
op een rechtspersoon toezicht zoals op zijn 
eigen diensten uit te oefenen in de zin van 
punt a) van de eerste alinea wanneer hij 
zowel op strategische doelstellingen als 
significante beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon een 

Schrappen
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beslissende invloed uitoefent.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende verticale samenwerkingsverbanden en 
verantwoording waarom dergelijke contracten van het toepassingsgebied van de richtlijn 
uitgesloten zijn. Toezicht is vervangen door zeggenschap en opgenomen in artikel 15, lid 1, punt 
a).

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst of een aanbestedende 
entiteit is als bedoeld in lid 1, eerste alinea, 
van artikel 4, een concessie gunt aan haar 
controlerende entiteit of aan een andere 
rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, 
mits er geen privé-deelneming is in de 
rechtspersoon aan wie de 
overheidsconcessie wordt gegund.

2. Lid 1 is eveneens van toepassing 
wanneer een gecontroleerde entiteit die een 
aanbestedende dienst of een aanbestedende 
entiteit is als bedoeld in lid 1, eerste alinea, 
van artikel 4, een concessie gunt aan haar 
controlerende entiteit of aan een andere 
rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst of dezelfde 
aanbestedende entiteit wordt 
gecontroleerd, mits er geen privé-
deelneming is in de rechtspersoon aan wie 
de overheidsconcessie wordt gegund.

Or. fr

Motivering

Toevoeging van de verwijzing naar de aanbestedende entiteit, die in de loop van de tekst is 
vergeten (omgekeerd verticaal samenwerkingsverband).

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een aanbestedende dienst of een 
aanbestedende entiteit als bedoeld in lid 1, 
eerste alinea, van artikel 4, die geen 
toezicht over een rechtspersoon uitoefent in 
de zin van lid 1, kan niettemin zonder 

3. Een aanbestedende dienst of een 
aanbestedende entiteit als bedoeld in lid 1, 
eerste alinea, van artikel 4, die geen 
toezicht over een rechtspersoon uitoefent in 
de zin van lid 1, onder a), van dit artikel,
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toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn een concessie gunnen aan een 
rechtspersoon die hij gezamenlijk met 
andere aanbestedende diensten of entiteiten 
controleert, wanneer aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

kan niettemin zonder toepassing van de 
bepalingen van deze richtlijn een concessie 
gunnen aan een rechtspersoon die hij 
gezamenlijk met andere aanbestedende 
diensten of entiteiten als bedoeld in lid 1, 
eerste alinea, van artikel 4, controleert, 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende gezamenlijke verticale samenwerkingsverbanden en 
verantwoording waarom dergelijke contracten van het toepassingsgebied van de richtlijn 
uitgesloten zijn. 

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aanbestedende diensten of entiteiten 
als bedoeld in lid 1, eerste alinea, van 
artikel 4 oefenen over de rechtspersoon
gezamenlijk toezicht uit zoals op hun eigen 
diensten.

a) de aanbestedende diensten of entiteiten 
als bedoeld in lid 1, eerste alinea, van
artikel 4 oefenen over de rechtspersoon
gezamenlijke zeggenschap uit zoals op hun 
eigen diensten, wat wil zeggen dat zij een 
beslissende invloed uitoefenen over de 
strategische doelstellingen en over 
significante beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon. De vraag of 
dergelijke zeggenschap bestaat, kan ook 
worden beoordeeld op basis van onder 
meer de mate van vertegenwoordiging in 
de bestuurs-, beheers- of 
toezichtsorganen, de bepalingen terzake 
in de statuten of de eigendomsstructuur;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende gezamenlijke verticale samenwerkingsverbanden en 
verantwoording waarom dergelijke contracten van het toepassingsgebied van de richtlijn 
uitgesloten zijn. De term "zeggenschap" stamt uit de rechtspraak van het EHvJ en versterkt het 
criterium van het toezicht dat de concessiegever op de gecontroleerde entiteit uitoefent. Het 
begrip "soortgelijke zeggenschap" is ook overgenomen uit Verordening (EG) nr. 1370/2007 
(openbaar personenvervoer) om het gemakkelijker thuis te kunnen brengen. 
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Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ten minste 90% van de activiteiten van 
die rechtspersoon worden verricht voor de 
controlerende aanbestedende diensten of 
entiteiten als bedoeld in lid 1, eerste alinea, 
van artikel 4 of andere rechtspersonen die 
door dezelfde aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit worden 
gecontroleerd;

b) ten minste 90% van de gemiddelde 
totale omzet van die rechtspersoon wordt
verricht voor de controlerende 
aanbestedende diensten of entiteiten als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea, van artikel 4 
of andere rechtspersonen die door dezelfde 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit worden gecontroleerd;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de criteria betreffende gezamenlijke verticale samenwerkingsverbanden en 
verantwoording waarom dergelijke contracten van het toepassingsgebied van de richtlijn 
uitgesloten zijn. De uitdrukking "90% van de activiteiten" verduidelijkt een van de termen uit de 
rechtspraak ("het grootste deel van de activiteiten") maar laat de andere onduidelijk; vandaar 
het voorstel om te spreken van "90% van de omzet".

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de concessieopdrachten met de 
aanbestedende diensten of entiteiten als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea, van artikel 
4 geen andere winst dan een vergoeding 
van de reële kosten.

Or. fr

Motivering

Aanpassing van de terminologie aan de rest van de richtlijn, en toevoeging van de verwijzing 
naar de aanbestedende entiteiten, die in het Commissievoorstel waren vergeten.
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Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een overeenkomst tussen twee of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten als bedoeld in lid 1, eerste alinea, 
van artikel 4 wordt niet geacht een 
concessie te zijn in de zin van punt 1 van 
lid 1 van artikel 2 van deze richtlijn
wanneer aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden is voldaan:

4. Een overeenkomst tussen twee of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten als bedoeld in lid 1, eerste alinea, 
van artikel 4 wordt niet geacht een 
concessie te zijn wanneer aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden is voldaan:

Or. fr

Motivering

Schrapping van de overbodige verwijzing naar de definitie van een concessie; de definitie van 
artikel 2 is van toepassing telkens wanneer het woord concessie in de tekst wordt gebruikt.

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de overeenkomst voorziet in een echte 
samenwerking tussen de deelnemende 
aanbestedende diensten of entiteiten met de 
bedoeling hun openbaredienstopdrachten 
gezamenlijk uit te oefenen, met 
wederzijdse rechten en verplichtingen voor 
de partijen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op een overeenkomst tussen twee of meer 
aanbestedende diensten of entiteiten als 
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bedoeld in lid 1, eerste alinea, van 
artikel 4 of combinaties van 
aanbestedende diensten of entiteiten als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea, van artikel 
4 waarbij in het kader van de interne 
organisatie van de lidstaten wordt 
voorzien in een overdracht van 
bevoegdheden tussen de partijen met het 
oog op het vervullen van een 
openbaredienstopdracht.
Er is geen privé-deelneming in een van de 
aanbestedende diensten of entiteiten.

Or. fr

Motivering

De uitdrukkelijke uitsluiting van horizontale samenwerking (artikel 15, lid 4) zaait twijfel over 
de status van de bevoegdheidsoverdracht tussen overheden ("intergemeentelijke samenwerking" 
in het Franse recht), die dan weer niet uitdrukkelijk is uitgesloten. Er wordt dan ook een nieuw 
lid voorgesteld om de bevoegdheidsoverdracht tussen overheden uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de concessie is beperkt tot de 
termijn die naar schatting noodzakelijk is 
voor de concessiehouder om de gedane 
investeringen in verband met het 

1. Concessies zijn beperkt van duur. De 
looptijd wordt door de concessiegever 
geraamd op basis van de aan de 
concessiehouder gevraagde werken of 
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exploiteren van de werken of diensten met 
een redelijk rendement op het 
geïnvesteerde kapitaal terug te verdienen.

diensten.

Wanneer de investeringen ten laste van de 
concessiehouder zijn, wordt in de duur 
van de concessie rekening gehouden met 
de aard en het bedrag van die 
investeringen en in dat geval mag deze de 
normale afschrijvingstermijn niet 
overschrijden.
Zijn er geen investeringen ten laste van de 
concessiehouder, dan wordt in de duur 
van de concessie rekening gehouden met 
de termijn die naar schatting noodzakelijk 
is om de contractuele doelstellingen te 
bereiken, met name inzake prestaties van 
de betrokken dienst.
2. De normale afschrijvingstermijn komt 
overeen met de normaliter verwachte 
periode die de concessiehouder in staat 
moet stellen zijn exploitatie- en 
investeringskosten met een redelijk 
rendement op het geïnvesteerde kapitaal 
terug te verdienen.

Or. fr

Motivering

Dit artikel is geamendeerd om te benadrukken dat een concessie beperkt is in de tijd. Voorts 
werd in de aanvankelijke formulering alleen rekening gehouden met de "gedane investeringen in 
verband met het exploiteren van de werken of diensten", waardoor alle initiële investeringen en 
concessies zonder afschrijfbare materiële investeringen uitgesloten waren (vandaar de invoering 
van andere contractuele criteria, zoals de prestaties).

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Concessies voor sociale en andere 
specifieke diensten die voorkomen op de 
lijst van bijlage X bij deze richtlijn, zijn
alleen onderworpen aan de verplichting 
van lid 1 en 3 van artikel 27.
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Or. fr

Motivering

Om te beklemtonen dat concessies voor sociale en andere specifieke diensten alleen 
onderworpen zijn aan de bepalingen betreffende de publicatie van de gunningsaankondiging 
(transparantie). In de oorspronkelijke tekst is niet duidelijk of op die diensten ook andere 
bepalingen van toepassing zijn. Voorts is de vooraankondiging geschrapt om de bepalingen te 
versoepelen; die komen immers bureaucratisch over en lijken voor dit soort diensten niet de 
nodige meerwaarde te bieden.

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemengde concessies Gemengde contracten 

Or. fr

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Opdrachten waarvan zowel diensten als 
leveringen het voorwerp uitmaken, 
worden in overeenstemming met deze 
richtlijn gegund wanneer het 
hoofdvoorwerp van de betrokken opdracht 
diensten zijn en wanneer zij concessies 
zijn in de zin van punt 1) van de eerste 
alinea van artikel 2.

1. Wanneer een concessie die onder deze 
richtlijn valt alsook aanbestedingen of 
andere elementen die niet onder deze 
richtlijn vallen het voorwerp van 
contracten uitmaken, wordt het deel van 
het contract dat een concessie vormt in 
overeenstemming met deze richtlijn 
gegund.
Wanneer de verschillende onderdelen van 
een dergelijk contract niet scheidbaar 
zijn, wordt de toepassing van deze richtlijn 
vastgesteld op basis van het 
hoofdvoorwerp van dit contract, bepaald 
aan de hand van de respectieve waarden 
van de concessie, en van de 
aanbestedingen of andere elementen die 
niet onder deze richtlijn vallen.

Or. fr
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Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van het artikel, dat slaat op een aantal gevallen van 
gemengde contracten die in het nieuwe lid 1 kunnen worden samengevat (geval waarin een 
contract betrekking heeft op een concessie die onder deze richtlijn valt en op aanbestedingen of 
andere elementen die niet onder deze richtlijn vallen, waaronder met name 
overheidsopdrachten), met de methode voor het geval dat de verschillende onderdelen van het 
contract niet scheidbaar zijn (toepassing van de regel van het hoofdvoorwerp van het contract).

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Concessies waarvan zowel diensten in 
de zin van artikel 17 als andere diensten 
het voorwerp uitmaken, worden gegund in 
overeenstemming met de bepalingen die 
van toepassing zijn op het soort diensten 
dat het hoofdvoorwerp van de betrokken 
opdracht kenmerkt.

2. Wanneer een onder deze richtlijn 
vallend concessiecontract voor diensten 
betrekking heeft op zowel diensten in de 
zin van artikel 17 als andere diensten, zijn 
de relevante bepalingen van deze richtlijn 
van toepassing naargelang het soort 
diensten dat het hoofdvoorwerp van het 
betrokken contract kenmerkt, bepaald aan 
de hand van de respectieve waarden van 
de betrokken diensten.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het lid betreffende gemengde contracten voor sociale/specifieke diensten en 
andere soorten diensten, en van de toepasselijke regels om te bepalen welke bepalingen van 
toepassing zijn.

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In geval van gemengde opdrachten als 
bedoeld in de leden 1 en 2 wordt het 
hoofdvoorwerp bepaald door een 
vergelijking van de waarde van de 
betrokken diensten of leveringen.

Schrappen

Or. fr



PR\908614NL.doc 85/179 PE492.669v02-00

NL

Motivering

Deze bepalingen zijn verwerkt in de nieuwe leden 1 en 2 van artikel 18.

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer concessies die onder deze 
richtlijn vallen alsook aanbesteding of 
andere elementen die niet onder deze 
richtlijn of onder de Richtlijnen [die 
Richtlijn 2004/17/EG en Richtlijn 
2004/18/EG vervangen] of Richtlijn 
2009/81/EG vallen het voorwerp van 
opdrachten uitmaken, wordt het deel van 
de opdracht dat een concessie vormt die 
onder deze richtlijn valt in 
overeenstemming met deze richtlijn 
gegund. Wanneer echter de verschillende 
onderdelen van de opdracht objectief niet 
scheidbaar zijn, wordt de toepassing van 
deze richtlijn bepaald op basis van het 
hoofdvoorwerp van die opdracht.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van het artikel, dat slaat op een aantal gevallen van 
gemengde contracten die in het nieuwe lid 1 kunnen worden samengevat (geval waarin een 
contract betrekking heeft op een concessie die onder deze richtlijn valt en op aanbestedingen of 
andere elementen die niet onder deze richtlijn vallen, waaronder met name 
overheidsopdrachten), met de methode voor het geval dat de verschillende onderdelen van het 
contract niet scheidbaar zijn (toepassing van de regel van het hoofdvoorwerp van het contract).

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In geval van concessies die aan deze 
richtlijn onderworpen zijn en opdrachten 
die aan [Richtlijn 2004/18/EG of Richtlijn 
2004/17/EG] of Richtlijn 2009/81/EG 

Schrappen



PE492.669v02-00 86/179 PR\908614NL.doc

NL

onderworpen zijn, wordt het deel van de 
opdracht dat een concessie vormt die 
onder deze richtlijn valt, gegund in 
overeenstemming met de bepalingen 
ervan.
Wanneer de verschillende onderdelen van 
die opdrachten objectief niet scheidbaar 
zijn, wordt de toepassing van deze richtlijn 
bepaald op basis van het hoofdvoorwerp 
van die opdracht.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van het artikel, dat slaat op een aantal gevallen van 
gemengde contracten die in het nieuwe lid 1 kunnen worden samengevat (geval waarin een 
contract betrekking heeft op een concessie die onder deze richtlijn valt en op aanbestedingen of 
andere elementen die niet onder deze richtlijn vallen, waaronder met name 
overheidsopdrachten), met de methode voor het geval dat de verschillende onderdelen van het 
contract niet scheidbaar zijn (toepassing van de regel van het hoofdvoorwerp van het contract).

Amendement 114

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een concessie die bestemd is om op 
meerdere activiteiten betrekking te hebben, 
is onderworpen aan de regels die van 
toepassing zijn op de activiteit waarvoor de 
concessie hoofdzakelijk bestemd is.

1. Een concessie die bestemd is om op 
meerdere activiteiten betrekking te hebben, 
is onderworpen aan de regels die van 
toepassing zijn op de activiteit waarvoor de 
concessie hoofdzakelijk bestemd is.

De keuze tussen gunning van één concessie 
en gunning van een aantal afzonderlijke 
concessies mag evenwel niet worden 
gedaan met het doel deze van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn uit te 
sluiten.

De keuze tussen gunning van één concessie 
en gunning van een aantal afzonderlijke 
concessies mag niet worden gedaan met 
het doel de concessie van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn uit te 
sluiten.

Or. fr
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Amendement 115

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een van de activiteiten 
waarvoor de aan de bepalingen van deze 
richtlijn onderworpen concessie bestemd 
is, opgenomen is in de lijst van bijlage III 
en de andere daarin niet is opgenomen en 
wanneer het objectief onmogelijk is te 
bepalen voor welke activiteit de concessie 
hoofdzakelijk bestemd is, wordt de 
concessie gegund in overeenstemming met 
de bepalingen die van toepassing zijn op 
concessies die door aanbestedende diensten 
worden gegund.

2. Wanneer een van de activiteiten 
waarvoor de onder deze richtlijn vallende
concessie bestemd is, opgenomen is in de 
lijst van bijlage III en de andere daarin niet 
is opgenomen en wanneer het objectief 
onmogelijk is te bepalen voor welke 
activiteit de concessie hoofdzakelijk 
bestemd is, wordt de concessie gegund in 
overeenstemming met de bepalingen die 
van toepassing zijn op concessies die door 
aanbestedende diensten worden gegund.

Or. fr

Amendement 116

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een van de activiteiten waarvoor 
de opdracht of de concessie bestemd is aan 
deze richtlijn is onderworpen en de andere 
niet aan deze richtlijn of [Richtlijn 
2004/18/EG of Richtlijn 2004/17/EG] of 
Richtlijn 2009/81/EG1 is onderworpen en 
indien het objectief onmogelijk is vast te 
stellen voor welke activiteit de opdracht of 
de concessie hoofdzakelijk bestemd is, 
wordt de opdracht of de concessie 
overeenkomstig deze richtlijn gegund.

3. Indien een van de activiteiten waarvoor 
de concessie bestemd is aan deze richtlijn 
is onderworpen en de andere er niet aan is 
onderworpen en indien het objectief 
onmogelijk is vast te stellen voor welke 
activiteit de concessie hoofdzakelijk 
bestemd is, wordt de concessie 
overeenkomstig deze richtlijn gegund.

_______________
1 PB L 217 van 20.8.2009, blz. 76.

Or. fr
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Amendement 117

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
concessies voor diensten van onderzoek 
en ontwikkeling met CPV-
referentienummers 73000000-2 tot en met 
73436000-7, uitgezonderd 73200000-4, 
73210000-7 of 73220000-0, mits aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

a) de winsten komen in hun geheel toe 
aan de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit voor gebruik ervan 
bij de uitoefening van de eigen 
werkzaamheden ervan,
b) de dienstverlening wordt volledig door 
de aanbestedende dienst of de 
aanbestedende entiteit betaald.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van dit artikel, dat met name in de Franse versie onleesbaar 
was.

Amendement 118

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies voor openbare diensten voor 
onderzoek en ontwikkeling met CPV-
referentienummers 73000000-2 tot en met 
73436000-7, uitgezonderd 73200000-4, 
73210000-7 of 73220000-0, indien niet is 
voldaan aan een van de bovengenoemde 
voorwaarden.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
concessies voor openbare diensten voor 
onderzoek en ontwikkeling met CPV-
referentienummers 73000000-2 tot en met 
73436000-7, uitgezonderd 73200000-4, 
73210000-7 of 73220000-0.

Or. fr
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Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging van dit artikel, dat met name in de Franse versie onleesbaar 
was.

Amendement 119

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De rechtspersoonlijkheid van 
ondernemers is geen geldige reden voor 
afwijzing in het kader van de procedure 
voor de gunning van een 
concessieopdracht.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van het lid, waarin louter staat dat de rechtspersoonlijkheid van ondernemers 
(natuurlijke persoon of rechtspersoon) geen reden voor afwijzing mag zijn in het kader van een 
concessiegunningsprocedure.

Amendement 120

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ondernemers die volgens de wetgeving 
van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd 
gerechtigd zijn de betrokken dienst te 
verrichten, mogen niet worden afgewezen 
louter op grond van het feit dat zij volgens 
de wetgeving van de lidstaat waarin de 
concessie wordt gegund, hetzij een 
natuurlijke persoon, hetzij een 
rechtspersoon moeten zijn.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Dit lid is opgenomen in het voorgaande lid (artikel 22, lid -1) omdat er tussen beide bepalingen 
een logisch verband bestaat.
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Amendement 121

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 122

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Combinaties van ondernemers mogen 
zich als gegadigde opgeven of 
inschrijvingen indienen. Hun deelneming 
aan de procedure voor de gunning van 
een concessie mag niet worden 
onderworpen aan additionele 
voorwaarden die niet aan individuele 
gegadigden worden gesteld.

Or. fr

Amendement 123

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Concessiegevers kunnen specifieke 
voorwaarden bepalen voor de uitvoering 
van de concessie door een combinatie van 
ondernemers, mits deze voorwaarden door 
objectieve redenen worden 
gerechtvaardigd en evenredig zijn.

Or. fr
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Amendement 124

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten mogen voor 
deelneming aan dergelijke combinaties 
ten aanzien van procedures voor de 
gunning van concessies geen specifieke 
voorwaarden stellen die niet aan 
individuele gegadigden worden gesteld. 
Voor de indiening van een aanvraag of 
een inschrijving kunnen aanbestedende 
diensten of aanbestedende entiteiten van 
combinaties van ondernemers niet 
verlangen dat zij een bepaalde rechtsvorm 
aannemen.

Schrappen

Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten kunnen specifieke voorwaarden 
bepalen voor de uitvoering van de 
concessie door een combinatie, mits deze 
voorwaarden door objectieve redenen 
worden gerechtvaardigd en evenredig zijn. 
In deze voorwaarden kan van een 
combinatie worden vereist dat zij een 
bepaalde rechtsvorm aanneemt, wanneer 
haar de opdracht is gegund, in zoverre dit 
voor de bevredigende uitvoering van de 
concessie noodzakelijk is.

Or. fr

Motivering

Het eerste deel van dit lid is opgenomen in het voorgaande lid (het nieuwe artikel 22, lid 2) 
omdat er tussen beide bepalingen een logisch verband bestaat (combinaties van ondernemers 
mogen zich als gegadigde opgeven of inschrijven en aan die combinaties mogen geen specifieke 
voorwaarden worden gesteld die niet aan individuele gegadigden of inschrijvers worden 
gesteld).
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Amendement 125

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij anders is bepaald in deze richtlijn 
of in nationale wetgeving betreffende 
toegang tot informatie en onverminderd de 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
gegunde opdrachten en 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers zoals bedoeld in de artikelen 
27 en 35 van deze richtlijn, maakt een
aanbestedende dienst de informatie die 
hem door een ondernemer als 
vertrouwelijk is verstrekt, niet bekend; 
hieronder vallen met name, zonder 
daartoe beperkt te blijven, fabrieks- of 
bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke 
aspecten van de inschrijvingen.

1. Tenzij anders is bepaald in deze richtlijn 
of in nationale wetgeving betreffende 
toegang tot informatie en onverminderd de 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
gegunde concessiecontracten en 
informatieverstrekking aan gegadigden en 
inschrijvers zoals bedoeld in de artikelen 
27 en 35 van deze richtlijn, maakt een
concessiegever de informatie die hem door 
een ondernemer is verstrekt, met name 
fabrieks- of bedrijfsgeheimen, niet bekend.

De concessiegever kan aansprakelijk 
worden gesteld indien hij deze 
verplichting niet nakomt.

Or. fr

Motivering

Aanscherping van de bepalingen over de vertrouwelijkheid van de informatie die gegadigden of 
inschrijvers tijdens de gunningsprocedure aan de concessiegever verstrekken. Deze 
verplichtingen gelden voor zowel aanbestedende diensten als aanbestedende entiteiten. De 
concessiegever is aansprakelijk indien hij gevoelige informatie, zoals fabrieks- en 
bedrijfsgeheimen, bekendmaakt.

Amendement 126

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten kunnen aan 
ondernemers eisen stellen ter bescherming 
van het vertrouwelijke karakter van de 
informatie die zij in de loop van de 
concessiegunningsprocedure ter 
beschikking stellen.

2. De concessiegever kan aan ondernemers 
eisen stellen ter bescherming van het 
vertrouwelijke karakter van de informatie 
die hij in de loop van de 
concessiegunningsprocedure ter 
beschikking stelt.

Or. fr
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Amendement 127

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uitgezonderd wanneer het gebruik van 
elektronische middelen overeenkomstig 
artikel 28, lid 2, en artikel 30 van deze 
richtlijn verplicht is, kunnen 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten voor elke mededeling en 
uitwisseling van informatie kiezen tussen 
de volgende communicatiemiddelen:

1. Uitgezonderd wanneer het gebruik van 
elektronische middelen overeenkomstig 
artikel 28, lid 2, en artikel 30 van deze 
richtlijn verplicht is, kan een 
concessiegever voor elke mededeling en 
uitwisseling van informatie kiezen tussen 
de volgende communicatiemiddelen:

Or. fr

Amendement 128

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) elektronische middelen overeenkomstig 
de leden 3, 4 en 5;

a) elektronische middelen;

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de bepalingen over de elektronische communicatie en aanpassing ervan 
aan de specifieke aard van concessies, waarvoor – anders dan bij aanbestedingen – niet 
noodzakelijk in de regel een elektronische procedure wordt gebruikt omdat bij dergelijke 
contracten een belangrijk onderhandelingselement meespeelt. De elektronische verzending van 
de concessie- en de gunningsaankondiging en de elektronische beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten zijn daarentegen verplicht om de procedure te vergemakkelijken.

Amendement 129

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) telefoon in de gevallen en onder de 
omstandigheden genoemd in lid 6, of

c) telefoon, op voorwaarde dat een 
geschreven bevestiging wordt gezonden;

Or. fr
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Motivering

Vereenvoudiging van de bepalingen over de elektronische communicatie en aanpassing ervan 
aan de specifieke aard van concessies, waarvoor – anders dan bij aanbestedingen – niet 
noodzakelijk in de regel een elektronische procedure wordt gebruikt omdat bij dergelijke 
contracten een belangrijk onderhandelingselement meespeelt. De elektronische verzending van 
de concessie- en de gunningsaankondiging en de elektronische beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten zijn daarentegen verplicht om de procedure te vergemakkelijken.

Amendement 130

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) persoonlijke afgifte tegen 
ontvangstbewijs;

Or. fr

Motivering

Een ander communicatiemiddel mogelijk maken.

Amendement 131

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gekozen communicatiemiddelen 
moeten algemeen beschikbaar zijn en 
mogen de toegang van de ondernemers tot 
de concessiegunningsprocedure niet 
beperken.

2. De gekozen communicatiemiddelen 
moeten algemeen beschikbaar en niet-
discriminerend zijn en mogen de toegang 
van de ondernemers tot de 
concessiegunningsprocedure niet beperken.
Als het om elektronische middelen gaat, 
moeten zij ook interoperabel zijn met 
algemeen gebruikte informatie- en 
communicatietechnologieën.

Bij alle mededelingen, uitwisseling en 
opslag van informatie zorgen de 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten ervoor dat de integriteit van de 
gegevens en de vertrouwelijkheid van de 
inschrijvingen en aanvragen gewaarborgd 
zijn. Zij nemen pas bij het verstrijken van 
de termijn voor de indiening kennis van de 

Bij alle mededelingen, uitwisseling en 
opslag van informatie zorgt de 
concessiegever ervoor dat de integriteit van 
de gegevens en de vertrouwelijkheid van 
de aanvragen en inschrijvingen 
gewaarborgd zijn. Hij neemt pas bij het 
verstrijken van de termijn voor de 
indiening kennis van de inhoud van
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inhoud van inschrijvingen en aanvragen. aanvragen en inschrijvingen.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de bepalingen over de elektronische communicatie en aanpassing ervan
aan de specifieke aard van concessies, waarvoor – anders dan bij aanbestedingen – niet 
noodzakelijk in de regel een elektronische procedure wordt gebruikt omdat bij dergelijke 
contracten een belangrijk onderhandelingselement meespeelt. De elektronische verzending van 
de concessie- en de gunningsaankondiging en de elektronische beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten zijn daarentegen verplicht om de procedure te vergemakkelijken.

Amendement 132

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor communicatie met behulp van 
elektronische middelen te gebruiken 
instrumenten en de technische kenmerken 
daarvan moeten niet-discriminerend en 
algemeen beschikbaar zijn alsmede 
interoperabel met algemeen gebruikte 
informatie- en 
communicatietechnologieën en mogen de 
toegang van ondernemers tot de 
concessiegunningsprocedure niet 
beperken. De technische details en 
kenmerken van de middelen voor 
elektronische ontvangst die geacht 
worden in overeenstemming te zijn met de 
eerste alinea van dit lid, zijn vastgesteld in 
bijlage XII.

Schrappen

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 46 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging, ten gevolge van 
technische ontwikkelingen of om 
administratieve redenen, van de in bijlage 
XII vastgestelde technische details en 
kenmerken.
Om te zorgen voor de interoperabiliteit 
van technische formaten alsmede van 
normen voor processen en messaging, met 
name in een grensoverschrijdende 
context, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 46 gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen om het gebruik 
van specifieke technische normen 
verplicht te stellen, ten minste met 
betrekking tot het gebruik van e-
indiening, elektronische catalogen en 
middelen voor elektronische 
authenticatie.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de bepalingen over de elektronische communicatie en aanpassing ervan 
aan de specifieke aard van concessies, waarvoor – anders dan bij aanbestedingen – niet 
noodzakelijk in de regel een elektronische procedure wordt gebruikt omdat bij dergelijke 
contracten een belangrijk onderhandelingselement meespeelt. De elektronische verzending van 
de concessie- en de gunningsaankondiging en de elektronische beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten zijn daarentegen verplicht om de procedure te vergemakkelijken.

Amendement 133

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten kunnen, 
wanneer noodzakelijk, het gebruik van 
niet algemeen beschikbare instrumenten 
vereisen, op voorwaarde dat zij 
alternatieve toegangsmiddelen aanbieden.

Schrappen

Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten worden geacht passende 
alternatieve toegangsmiddelen aan te 
bieden in een van de volgende situaties:
(a) zij bieden onbeperkte en volledige 
rechtstreekse toegang met elektronische 
middelen tot deze instrumenten vanaf de 
datum van bekendmaking van de 
aankondiging in overeenstemming met 
bijlage IX of vanaf de datum van 
verzending van de uitnodiging tot 
bevestiging van belangstelling. De tekst 
van de aankondiging of van de 
uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling vermeldt het internetadres 
waar deze instrumenten toegankelijk zijn;
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(b) zij zorgen ervoor dat inschrijvers die in 
een andere lidstaat dan die van de 
aanbestedende diensten gevestigd zijn, tot 
de concessiegunningsprocedure toegang 
krijgen door gebruik van voorlopige 
tokens die zonder extra kosten online 
beschikbaar worden gesteld, of
(c) zij ondersteunen een alternatief kanaal 
voor elektronische indiening van 
inschrijvingen.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de bepalingen over de elektronische communicatie en aanpassing ervan 
aan de specifieke aard van concessies, waarvoor – anders dan bij aanbestedingen – niet 
noodzakelijk in de regel een elektronische procedure wordt gebruikt omdat bij dergelijke 
contracten een belangrijk onderhandelingselement meespeelt. De elektronische verzending van 
de concessie- en de gunningsaankondiging en de elektronische beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten zijn daarentegen verplicht om de procedure te vergemakkelijken.

Amendement 134

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De volgende regels zijn van toepassing 
op middelen voor elektronische 
verzending en ontvangst van 
inschrijvingen en voor elektronische 
verzending en ontvangst van aanvragen:

Schrappen

a) de informatie betreffende de 
specificaties voor de elektronische 
indiening van inschrijvingen en 
aanvragen tot deelneming, inclusief 
encryptie en tijdstempeldiensten, moet 
voor de belanghebbende partijen 
beschikbaar zijn;
b) de middelen, methoden voor 
authenticatie en elektronische 
handtekeningen voldoen aan de vereisten 
van bijlage XII;
c) de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten bepalen het 
vereiste veiligheidsniveau voor de 
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elektronische communicatiemiddelen die 
in de verschillende fasen van de gevolgde 
concessiegunningsprocedure moeten 
worden gebruikt. Dit niveau is evenredig 
met de daaraan verbonden risico's.
d) wanneer geavanceerde elektronische 
handtekeningen als bepaald in Richtlijn 
1999/93/EG van het Europees Parlement 
en de Raad worden vereist, moeten de 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten handtekeningen aanvaarden die 
ondersteund worden door een 
gekwalificeerd elektronisch certificaat, 
zoals bedoeld in de vertrouwenslijst 
waarin Beschikking 2009/767/EG van de 
Europese Commissie voorziet, al dan niet 
aangemaakt met een veilig middel voor 
het maken van handtekeningen, 
behoudens naleving van de volgende 
voorwaarden:
i) zij stellen op basis van de in Besluit 
2011/130/EU van de Commissie 
vastgestelde formaten het vereiste 
geavanceerde handtekeningformaat vast 
en voeren de noodzakelijke maatregelen 
in om deze formaten technisch te kunnen 
verwerken;
ii) wanneer een inschrijving wordt 
ondertekend met ondersteuning van een 
gekwalificeerd certificaat dat in de 
vertrouwenslijst is opgenomen, mogen zij 
geen bijkomende eisen stellen die het 
gebruik van die handtekeningen door 
inschrijvers kunnen belemmeren.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de bepalingen over de elektronische communicatie en aanpassing ervan 
aan de specifieke aard van concessies, waarvoor – anders dan bij aanbestedingen – niet 
noodzakelijk in de regel een elektronische procedure wordt gebruikt omdat bij dergelijke 
contracten een belangrijk onderhandelingselement meespeelt. De elektronische verzending van 
de concessie- en de gunningsaankondiging en de elektronische beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten zijn daarentegen verplicht om de procedure te vergemakkelijken.
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Amendement 135

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De volgende regels zijn van toepassing 
op de verzending van aanvragen:

Schrappen

(a) aanvragen tot deelneming aan een 
procedure voor de gunning van een 
concessie kunnen schriftelijk of 
telefonisch worden gedaan; in het laatste 
geval moet een geschreven bevestiging 
worden gezonden voordat de voor 
ontvangst ervan gestelde termijn is 
verstreken;
(b) de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten kunnen eisen dat 
per fax ingediende aanvragen per post of 
langs elektronische weg worden bevestigd, 
wanneer dat nodig is om over een wettig 
bewijs te beschikken.
Voor de toepassing van b) vermeldt de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit in de concessieaankondiging of in 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling dat hij als vereiste stelt dat 
aanvragen tot deelneming per fax worden 
ingediend en per post of met elektronische 
middelen wordt bevestigd, en vermeldt hij 
de termijn voor verzending van deze 
bevestiging.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de bepalingen over de elektronische communicatie en aanpassing ervan 
aan de specifieke aard van concessies, waarvoor – anders dan bij aanbestedingen – niet 
noodzakelijk in de regel een elektronische procedure wordt gebruikt omdat bij dergelijke 
contracten een belangrijk onderhandelingselement meespeelt. De elektronische verzending van 
de concessie- en de gunningsaankondiging en de elektronische beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten zijn daarentegen verplicht om de procedure te vergemakkelijken.
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Amendement 136

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 5 
jaar na de in artikel 49, lid 1, bepaalde 
datum alle procedures voor de gunning 
van concessies uit hoofde van deze 
richtlijn worden verricht met gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen, met 
name e-indiening overeenkomstig de 
vereisten van dit artikel.

Schrappen

Deze verplichting is niet van toepassing 
wanneer het gebruik van elektronische 
middelen gespecialiseerde instrumenten 
of bestandsformaten zou vereisen die niet 
algemeen beschikbaar zijn in alle 
lidstaten in de zin van lid 3. Het staat aan 
de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten die andere 
communicatiemiddelen voor de indiening 
van inschrijvingen gebruiken, in de 
concessiestukken aan te tonen dat het 
gebruik van elektronische middelen 
wegens de bijzondere aard van de met de 
ondernemers uit te wisselen informatie 
gespecialiseerde instrumenten of 
bestandsformaten vereist die niet 
algemeen beschikbaar zijn in alle 
lidstaten.
Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten worden geacht gewettigde 
redenen te hebben om in het 
indieningsprocedure geen elektronische 
communicatiemiddelen te eisen in de 
volgende situaties:
(a) de omschrijving van de technische 
specificaties kan wegens de 
gespecialiseerde aard van de gunning van 
concessies niet worden weergegeven door 
middel van bestandsformaten die door 
algemeen gebruikte toepassingen worden 
ondersteund;
(b) de toepassingen voor ondersteuning 
van de bestandsformaten die geschikt zijn 
voor de omschrijving van de technische 
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specificaties vallen onder een 
eigendomsrechtelijk beschermde 
licentieregeling en kunnen niet 
beschikbaar worden gesteld voor 
downloading of gebruik op afstand door 
de aanbestedende dienst;
(c) de toepassingen voor ondersteuning 
van de bestandsformaten die geschikt zijn 
voor de omschrijving van de technische 
specificaties, gebruiken bestandsformaten 
die niet kunnen worden verwerkt door 
andere open of downloadbare 
toepassingen.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de bepalingen over de elektronische communicatie en aanpassing ervan 
aan de specifieke aard van concessies, waarvoor – anders dan bij aanbestedingen – niet 
noodzakelijk in de regel een elektronische procedure wordt gebruikt omdat bij dergelijke 
contracten een belangrijk onderhandelingselement meespeelt. De elektronische verzending van 
de concessie- en de gunningsaankondiging en de elektronische beschikbaarstelling van de 
concessiedocumenten zijn daarentegen verplicht om de procedure te vergemakkelijken.

Amendement 137

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de bepalingen over de elektronische communicatie en aanpassing ervan 
aan de specifieke aard van concessies, waarvoor – anders dan bij aanbestedingen – niet 
noodzakelijk in de regel een elektronische procedure wordt gebruikt omdat bij dergelijke 
contracten een belangrijk onderhandelingselement meespeelt. De elektronische verzending van 
de concessie- en de gunningsaankondiging en de elektronische beschikbaarstelling van de 
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concessiedocumenten zijn daarentegen verplicht om de procedure te vergemakkelijken.

Amendement 138

Voorstel voor een richtlijn
Titel II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

REGELS INZAKE DE GUNNING VAN 
CONCESSIES

REGELS INZAKE DE GUNNING VAN 
CONCESSIES: ALGEMENE 
BEGINSELEN, TRANSPARANTIE EN 
PROCEDURELE WAARBORGEN

Or. fr

Motivering

Reorganisatie van Titel II betreffende de regels inzake de gunning van concessies om de tekst te 
vereenvoudigen en leesbaarder te maken. Toevoeging van een nieuw hoofdstuk betreffende de 
algemene beginselen, gevolgd door het hoofdstuk over transparantie en een hoofdstuk over de 
procedurele waarborgen.

Amendement 139

Voorstel voor een richtlijn
Titel II – hoofdstuk -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk -I
Algemene beginselen

Artikel -26
Recht op vrije organisatie van de 
procedure door de concessiegever

De concessiegever mag de procedure die 
tot de keuze van de concessiehouder leidt, 
naar eigen goeddunken organiseren mits 
de bepalingen van deze richtlijn in acht 
worden genomen; daarbij zijn de enige 
twee verplichte fasen de publicatie van 
een concessieaankondiging bij het begin 
van de procedure, behalve in de in 
artikel 17 en artikel 26, lid 5, bepaalde 
gevallen, en de publicatie van een 
gunningsaankondiging op het einde van 
de procedure.
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De concessiegever kan voorzien in 
tussenstappen in de loop van de 
gunningsprocedure, zoals de toezending 
van een uitnodiging tot inschrijving aan 
de gegadigden die in voorkomend geval 
op de concessieaankondiging hebben 
gereageerd.

Artikel - 26 bis
Algemene beginselen

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 inschrijving en in de 
concessiedocumenten;
b) de inschrijving is afkomstig van een 
inschrijver die:
i) niet is uitgesloten van deelneming aan 
de gunningsprocedure in 
overeenstemming met de leden 5 en 7 van 
artikel 36 en onder voorbehoud van lid 8 
van artikel 39;
ii) voldoet aan de selectiecriteria die door 
de concessiegever zijn vastgesteld in 
overeenstemming met de leden 2 en 3 van 
artikel 36.
2. Tijdens de concessiegunningsprocedure 
behandelt de concessiegever ondernemers 
op gelijke basis en handelt hij op 
transparante en evenredige wijze. Met 
name verstrekt hij geen – discriminerende 
– informatie die sommige gegadigden of 
inschrijvers kan bevoordelen boven 
andere. Procedures voor de gunning van 
concessies mogen niet zodanig worden 
opgesteld dat zij daardoor van het 
toepassingsgebied van de richtlijn worden 
uitgesloten of de concurrentie daardoor 
kunstmatig wordt beperkt.

Or. fr
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Motivering

Verduidelijking van de gunningsprocedure om de artikelen van de volgende hoofdstukken 
begrijpelijker te maken. Tevens wordt benadrukt dat het de concessiegever vrijstaat 
tussenstappen toe te voegen of de volgorde van de fasen om te keren, mits naleving van de 
richtlijn en onder voorbehoud van de verplichte publicatie van de concessieaankondiging en van 
de gunningsaankondiging op het einde van de procedure. Het nieuwe artikel -26 bis is een 
overname van het oorspronkelijke artikel 34, waaraan een lid is toegevoegd waarin met name 
het oorspronkelijke artikel 7 is overgenomen.

Amendement 140

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten die een concessie
wensen te gunnen, geven hun voornemen 
hiertoe te kennen middels een 
concessieaankondiging.

1. Een concessiegever die een concessie
wenst te gunnen, geeft zijn voornemen 
hiertoe te kennen middels een 
concessieaankondiging overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 28. De 
concessieaankondiging bevat de in bijlage 
IV genoemde inlichtingen en in 
voorkomend geval ook alle andere 
inlichtingen die de concessiegever nuttig 
acht.

Or. fr

Motivering

Samenvoeging van de leden 1, 2 en 4 om de richtlijn te vereenvoudigen en leesbaarder te maken. 
Voor de publicatievoorschriften wordt verwezen naar artikel 28, om de tekst te vereenvoudigen 
en te versoepelen en zinloze herhalingen te voorkomen.

Amendement 141

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De concessieaankondigingen bevatten 
de in een deel van bijlage IV genoemde 
inlichtingen en in voorkomend geval ook 
alle door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit nuttig geachte 
inlichtingen, overeenkomstig de vorm van 
de standaardformulieren.

Schrappen
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Or. fr

Motivering

Samenvoeging van de leden 1, 2 en 4 om de richtlijn te vereenvoudigen en leesbaarder te maken. 
Voor de publicatievoorschriften wordt verwezen naar artikel 28, om de tekst te vereenvoudigen 
en te versoepelen en zinloze herhalingen te voorkomen.

Amendement 142

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten die een concessie 
voor sociale en andere specifieke diensten 
wensen te gunnen, maken zo spoedig 
mogelijk na het begin van het 
begrotingsjaar hun voornemen om de 
concessie te gunnen bekend middels de 
publicatie van een vooraankondiging. 
Deze aankondigingen bevatten de in 
bijlage XIII vastgestelde informatie.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De vooraankondiging is geschrapt om de bepalingen te versoepelen want die komen 
bureaucratisch over en lijken voor dit soort diensten niet de nodige meerwaarde te bieden.

Amendement 143

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt deze 
standaardformulieren op. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
48 bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Samenvoeging van de leden 1, 2 en 4 om de richtlijn te vereenvoudigen en leesbaarder te maken. 
Voor de publicatievoorschriften wordt verwezen naar artikel 28, om de tekst te vereenvoudigen 
en te versoepelen en zinloze herhalingen te voorkomen.

Amendement 144

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van lid 1 dienen de 
aanbestedende diensten en entiteiten geen 
concessieaankondiging te publiceren in 
een van de volgende gevallen:
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;

5. In afwijking van lid 1 dient de 
concessiegever geen 
concessieaankondiging te publiceren
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 
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;

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 
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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.
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.

Or. fr

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten gevallen (die in dit lid niet 
uitdrukkelijk worden beschreven), welke als gevolg hebben dat er geen concessieaankondiging 
bekendgemaakt wordt: wanneer er nog geen concessieaankondiging is gepubliceerd (het 
oorspronkelijke artikel 26, lid 5, punt b)) en wanneer er wel al een concessieaankondiging is 
gepubliceerd maar er geen nieuwe aankondiging vereist is (het oorspronkelijke artikel 26, lid 5, 
punten a) en c)).

Amendement 145

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In afwijking van lid 1 dient de 
concessiegever geen nieuwe 
concessieaankondiging te publiceren in 
een van de volgende gevallen:
a) wanneer in het kader van een 
oorspronkelijke concessieprocedure geen 
aanvragen of geen of geen geschikte 
inschrijvingen 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 
bevoegde nationale autoriteit wanneer 
deze daarom verzoeken;
b) in geval van nieuwe werken of 
diensten, bestaande uit de herhaling van 
soortgelijke werken of diensten die door 
dezelfde concessiegever aan de 
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oorspronkelijke concessiehouder worden 
toevertrouwd met inachtneming van 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.
Bij de aanbesteding van het eerste project 
neemt de concessiegever voor de 
toepassing van artikel 6 de totale 
geraamde kosten van de latere werken of 
diensten in aanmerking.

Or. fr

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten gevallen (die in dit lid niet 
uitdrukkelijk worden beschreven), welke als gevolg hebben dat er geen concessieaankondiging 
bekendgemaakt wordt: wanneer er nog geen concessieaankondiging is gepubliceerd (het 
oorspronkelijke artikel 26, lid 5, punt b)) en wanneer er wel al een concessieaankondiging is 
gepubliceerd maar er geen nieuwe aankondiging vereist is (het oorspronkelijke artikel 26, lid 5, 
punten a) en c)). De punten a) en b) van het nieuwe lid 5 bis komen uit de punten a) en c) van lid 
5 van het Commissievoorstel. 

Amendement 146

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:

6. Voor de toepassing van lid 2 wordt een 
inschrijving geacht niet geschikt te zijn 
wanneer:

a) zij volledig niet ter zake doet ten 
aanzien van de concessie en niet tegemoet 
komt aan de behoeften van de 
concessiegever zoals aangegeven in de 
concessiedocumenten; of

- zij onregelmatig of onaanvaardbaar is, 
en

b) zij onregelmatig is, dat wil zeggen niet 
voldoet aan de concessiedocumenten; of 

- zij volledig niet ter zake doet ten aanzien 
van de concessie en niet tegemoet komt 
aan de behoeften van de aanbestedende 
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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
onaanvaardbaar te zijn in een van de 
volgende gevallen:

c) onaanvaardbaar is:

(a) wanneer zij te laat zijn ontvangen; i) wanneer zij te laat is ontvangen;
b) wanneer zij zijn ingediend door 
inschrijvers die niet over de vereiste 
kwalificaties beschikken;

ii) wanneer zij is 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;

iii) wanneer de waarde het budget van de 
concessiegever zoals voor de aanvang van 
de concessiegunningsprocedure vastgesteld 
en schriftelijk gedocumenteerd 
buitensporig overschrijdt; of

d) wanneer zij abnormaal laag zijn
bevonden.

iv) wanneer de waarde abnormaal laag is
bevonden.

Or. fr

Motivering

Onderscheid tussen 3 mogelijke gevallen van een ongeschikte inschrijving: de inschrijving doet 
niet ter zake, ze is onregelmatig of ze is onaanvaardbaar. Een ongeschikte inschrijving is niet 
altijd irrelevant ten aanzien van het voorwerp van een concessie (ze kan bijvoorbeeld wel ter 
zake doen ten aanzien van het voorwerp van de concessie maar te laat ontvangen zijn; in dat 
geval is ze onaanvaardbaar). De oorspronkelijke tweede alinea is geschrapt omdat die reeds 
bestreken wordt door de punten c) en d), die een onaanvaardbare inschrijving kenmerken (hoger 
dan het budget of abnormaal laag).

Amendement 147

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten zenden uiterlijk 
48 dagen na de gunning van een concessie 
een aankondiging van de gunning van een 
concessie betreffende de resultaten van de 
concessiegunningsprocedure.

1. De concessiegever zendt uiterlijk 48 
dagen na de gunning van een concessie, 
volgens de bepalingen van artikel 28, een 
aankondiging van de gunning van een 
concessie betreffende de resultaten van de 
concessiegunningsprocedure.
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Or. fr

Amendement 148

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. fr

Motivering

De tussendrempels en de desbetreffende bepalingen worden geschrapt om de richtlijn te 
vereenvoudigen en te versoepelen.

Amendement 149

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.

3. De concessiegunningsaankondiging
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.

Or. fr
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Amendement 150

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 26 en 27 en de 
tweede alinea van artikel 43, lid 6, 
bedoelde aankondigingen bevatten de in 
de bijlagen IV tot en met VI bedoelde 
informatie in de vorm van 
standaardformulieren, met inbegrip van 
standaardformulieren voor corrigenda.

1. De concessie- en de 
concessiegunningsaankondiging en de in 
de tweede alinea van artikel 42, lid 6, 
bedoelde aankondiging bevatten de in de 
bijlagen IV tot en met VI bedoelde 
informatie in de vorm van 
standaardformulieren, met inbegrip van 
standaardformulieren voor corrigenda.

Or. fr

Amendement 151

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aankondigingen worden opgesteld, 
langs elektronische weg naar de 
Commissie verzonden en bekendgemaakt 
overeenkomstig bijlage IX. 
Aankondigingen worden uiterlijk vijf 
dagen na verzending bekendgemaakt. De 
kosten voor de bekendmaking van de 
aankondigingen door de Commissie 
worden gedragen door de Unie.

2. De in het eerste lid bedoelde
aankondigingen worden opgesteld, langs 
elektronische weg naar de Commissie 
verzonden en bekendgemaakt 
overeenkomstig bijlage IX. De Commissie 
verstrekt de concessiegever een 
bevestiging van ontvangst van de 
aankondiging en van bekendmaking van 
de verzonden informatie, met vermelding
van de datum van bekendmaking, waarbij 
deze bevestiging het bewijs van de 
bekendmaking vormt. Aankondigingen 
worden uiterlijk vijf dagen na verzending 
bekendgemaakt. De kosten voor de 
bekendmaking van de aankondigingen 
door de Commissie worden gedragen door 
de Unie.

Or. fr

Motivering

Samenvoeging en vereenvoudiging van de artikelen 28 en 29. Opname van artikel 28, lid 4, in dit 
lid.
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Amendement 152

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aankondigingen in de zin van 
artikel 26 worden onverkort 
bekendgemaakt in een officiële taal van de 
Unie zoals gekozen door de aanbestedende 
dienst of de aanbestedende entiteit. Alleen 
de tekst in die taalversie is authentiek. In 
de andere officiële talen wordt een 
samenvatting met de belangrijke gegevens 
van elke aankondiging bekendgemaakt.

3. De concessieaankondigingen worden 
onverkort bekendgemaakt in een officiële 
taal van de Unie zoals gekozen door de
concessiegever. Alleen de tekst in die 
taalversie is authentiek. In de andere 
officiële talen wordt een samenvatting met 
de belangrijke gegevens van elke 
aankondiging bekendgemaakt.

Or. fr

Amendement 153

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Concessie- en 
concessiegunningsaankondigingen 
worden niet ter bekendmaking op 
nationaal niveau verzonden vóór de 
datum waarop zij aan de Commissie zijn 
toegezonden. Concessie- en 
concessiegunningsaankondigingen 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. fr

Motivering

Dit nieuwe lid 3 bis komt uit artikel 29 van het Commissievoorstel. De artikelen 28 en 29 zijn 
samengevoegd om de richtlijn te vereenvoudigen. 
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Amendement 154

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moeten de 
verzenddatum van de aankondigingen 
kunnen aantonen.

Schrappen

De Commissie verstrekt de aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit een 
bevestiging van de ontvangst van de 
aankondiging en van de bekendmaking 
van de verzonden informatie, met 
vermelding van de datum van 
bekendmaking. Deze bevestiging vormt 
het bewijs van de bekendmaking.

Or. fr

Motivering

Lid 4 is opgenomen in artikel 28, lid 2 om de richtlijn te vereenvoudigen.

Amendement 155

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten kunnen 
concessieaankondigingen bekendmaken 
die niet onder de in deze richtlijn 
voorgeschreven bekendmakingsregels 
vallen, mits deze aankondigingen aan de 
Commissie in elektronische vorm worden 
gezonden in het formaat en op de wijze als 
beschreven in bijlage IX. 

Schrappen

Or. fr

Motivering

Dit lid is geschrapt om de richtlijn te vereenvoudigen en te versoepelen.
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Amendement 156

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. fr

Motivering

Artikel 29 is opgenomen in artikel 28 (zie het nieuwe lid 3 bis). De artikelen 28 en 29 zijn 
samengevoegd en vereenvoudigd. Concessie- en gunningsaankondigingen mogen op nationaal 
niveau niet bekendgemaakt worden vóór de datum waarop zij aan de Commissie zijn 
toegezonden (en niet vóór de datum waarop zij door de Commissie zijn gepubliceerd) want de 
publicatie op nationaal niveau gebeurt vaak sneller dan op Europees niveau.

Amendement 157

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 

1. De concessiegever biedt met 
elektronische middelen vrije, rechtstreekse 
en volledige toegang tot de 
concessiedocumenten, vanaf de datum van 
bekendmaking van de 
concessieaankondiging of vanaf de datum 
waarop de uitnodiging tot indiening van 
inschrijvingen is verzonden. De tekst van 
de concessieaankondiging of van deze 
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De tekst van de aankondiging of van deze 
uitnodigingen vermeldt het internetadres 
waar deze documenten toegankelijk zijn.

uitnodigingen vermeldt het internetadres 
waar deze documenten toegankelijk zijn.

Or. fr

Motivering

De concessiedocumenten moeten met elektronische middelen ter beschikking worden gesteld 
vanaf de bekendmaking van de concessieaankondiging (verkeerde verwijzing naar artikel 28 in 
de oorspronkelijke tekst) of vanaf de verzending van de uitnodiging tot indiening van 
inschrijvingen.

Amendement 158

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten of de bevoegde 
diensten verstrekken nadere inlichtingen 
over de concessiedocumenten, mits dit 
tijdig is aangevraagd, uiterlijk zes dagen 
vóór de uiterste datum van ontvangst van 
de inschrijvingen.

2. De concessiegever verstrekt nadere 
inlichtingen over de concessiedocumenten, 
mits dit tijdig is aangevraagd, uiterlijk zes 
dagen vóór de uiterste datum van ontvangst 
van de inschrijvingen.

Or. fr

Motivering

De verwijzing naar de "bevoegde diensten" is vaag en onduidelijk. Het is de taak van de 
concessiegever de informatie aan de gegadigden of inschrijvers door te geven.

Amendement 159

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Bestrijding van corruptie en voorkoming 

van belangenconflicten
De lidstaten stellen ter bestrijding van 
favoritisme en corruptie en ter 
voorkoming van belangenconflicten 
regels vast die erop gericht zijn te zorgen 
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voor de transparantie van de 
gunningsprocedure en de gelijke 
behandeling van alle gegadigden en 
inschrijvers.
Met betrekking tot belangenconflicten 
mogen de vastgestelde maatregelen niet 
verder gaan dan hetgeen strikt 
noodzakelijk is om een potentieel 
belangenconflict te voorkomen of het 
vastgestelde belangenconflict 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. fr

Motivering

Nieuw artikel betreffende de bestrijding van corruptie en de voorkoming van belangenconflicten. 
Hiervoor is artikel 36, lid 4, overgenomen en meer op de voorgrond geplaatst.

Amendement 160

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verloop van de procedure Procedurele waarborgen 

Or. fr

Motivering

Overname, met wijzigingen, van het oorspronkelijke hoofdstuk II, afdeling II, over de keuze van 
deelnemers en de gunning van concessies. Afdeling I van dit hoofdstuk is geschrapt.

Amendement 161

Voorstel voor een richtlijn
Afdeling I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling I Schrappen
Gezamenlijke concessies, termijnen en 
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technische specificaties

Or. fr

Amendement 162

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
Gezamenlijke concessies tussen 

aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten uit verschillende lidstaten

1. Onverminderd artikel 15 kunnen 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten uit verschillende lidstaten 
gezamenlijk openbare concessies gunnen 
door gebruik van de in dit artikel 
beschreven middelen.
2. Meerdere aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten uit verschillende 
lidstaten kunnen gezamenlijk een 
concessie gunnen. In dat geval sluiten de 
deelnemende aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten een 
overeenkomst tot regeling van:
a) de nationale bepalingen die van 
toepassing zijn op de 
concessiegunningsprocedure;
b) de interne organisatie van de 
concessiegunningsprocedure, met 
inbegrip van het beheer van de procedure, 
het delen van verantwoordelijkheden, de 
verdeling van de te gunnen werken, 
leveringen of diensten en de sluiting van 
concessies.
Bij het vaststellen van de toepasselijke 
nationale wetgeving overeenkomstig punt 
a) kunnen de aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten de nationale 
bepalingen kiezen van elke lidstaat waarin 
ten minste één van de deelnemende 
diensten is gevestigd.
3. Wanneer meerdere aanbestedende 
diensten of meerdere aanbestedende 
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entiteiten uit verschillende lidstaten een 
gezamenlijke rechtspersoon hebben 
opgericht, inclusief de Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking krachtens Verordening 
(EG) nr. 1082/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad, komen de 
deelnemende aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten bij besluit van 
een bevoegd orgaan van de gezamenlijke 
rechtspersoon overeen welke regels voor 
de gunning van concessies van een de 
volgende lidstaten van toepassing zijn:
a) de nationale bepalingen van de lidstaat 
waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel 
heeft;
b) de nationale bepalingen van de lidstaat 
waar de rechtspersoon zijn activiteiten 
uitoefent;
Deze overeenkomst kan gelden voor 
onbepaalde tijd, indien daarin is voorzien 
in de oprichtingsakte van de gezamenlijke 
rechtspersoon, of kan worden beperkt tot 
een bepaalde periode of tot een aantal 
soorten concessies of tot een of meer 
individuele gunningen van concessies.
4. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
concessieregels wordt de nationale 
wetgeving die de concessie regelt, 
vastgesteld volgens de volgende regels:
a) wanneer de procedure door één 
deelnemende aanbestedende dienst of 
deelnemende aanbestedende entiteit in 
naam van de andere wordt gevoerd of 
beheerd, zijn de nationale bepalingen van 
de lidstaat van die aanbestedende dienst 
of aanbestedende entiteit van toepassing;
b) wanneer de procedure niet door één 
deelnemende aanbestedende dienst of 
deelnemende aanbestedende entiteit in 
naam van de andere wordt gevoerd of 
beheerd, en
i) betrekking heeft op een concessie voor 
openbare werken of werken, passen de 
aanbestedende diensten of entiteiten de 
nationale bepalingen toe van de lidstaat 
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waar de meeste werken plaatsvinden;
ii) betrekking heeft op een concessie voor 
diensten, passen de aanbestedende 
diensten of entiteiten de nationale 
bepalingen toe van de lidstaat waar het 
merendeel van de diensten verricht wordt;
c) wanneer het niet mogelijk is de 
toepasselijke nationale wet 
overeenkomstig de punten a) of b) vast te 
stellen, passen de aanbestedende diensten 
of entiteiten de nationale bepalingen toe 
van de lidstaat van de aanbestedende 
dienst die het grootste deel van de kosten 
draagt.
5. Bij gebreke van een overeenkomst tot 
vaststelling van de toepasselijke 
concessiegunningswetgeving 
overeenkomstig lid 3 wordt de nationale 
wetgeving tot regeling van 
concessiegunningsprocedures die worden 
gevoerd door gezamenlijke 
rechtspersonen welke door verschillende 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
entiteiten uit verschillende lidstaten zijn 
opgericht, vastgesteld volgens de volgende 
regels:
a) wanneer de procedure door het 
bevoegde orgaan van de gezamenlijke 
rechtspersoon wordt gevoerd of beheerd, 
zijn de nationale bepalingen van 
toepassing van de lidstaat waar de 
rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft;
b) wanneer de procedure wordt gevoerd of 
beheerd door een lid van de rechtspersoon 
namens die rechtspersoon, zijn de regels 
bedoeld in de punten a) en b) van lid 4 
van toepassing;
c) wanneer het niet mogelijk is de 
toepasselijke nationale wetgeving 
overeenkomstig lid 4, punten a) en b), vast 
te stellen, passen de aanbestedende 
diensten of aanbestedende entiteiten de 
nationale bepalingen toe van de lidstaat 
waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel 
heeft.
6. Een of meer aanbestedende diensten of 
een of meer aanbestedende entiteiten 
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kunnen individuele concessies gunnen 
ingevolge een raamovereenkomst die 
gesloten is door of samen met een in een 
andere lidstaat gevestigde aanbestedende 
dienst, mits de raamovereenkomst 
specifieke bepalingen bevat volgens welke 
de betrokken aanbestedende dienst of 
diensten de individuele concessies kunnen 
gunnen.
7. Besluiten met betrekking tot de 
gunning van concessies bij 
grensoverschrijdende gunning van 
concessies vallen onder de gewone 
beroepsprocedures die beschikbaar zijn 
volgens het toepasselijke nationale recht.
8. Om de effectieve werking van 
beroepsmechanismen mogelijk te maken, 
staan de lidstaten toe dat beslissingen van 
beroepsinstanties in de zin van Richtlijn 
89/665/EEG van de Raad en Richtlijn 
92/13/EEG van de Raad die in andere 
lidstaten gevestigd zijn, volledig ten 
uitvoer worden gelegd in hun interne 
rechtsorde, wanneer deze beslissingen 
betrekking hebben op op hun grondgebied 
gevestigde aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten die deelnemen 
aan de betrokken grensoverschrijdende 
concessiegunningsprocedure.

Or. fr

Motivering

Dit artikel is geschrapt om de richtlijn te vereenvoudigen en de leesbaarheid te vergroten.

Amendement 163

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Technische specificaties

1. De technische specificaties zoals 
omschreven in punt 1 van bijlage VIII 
zijn opgenomen in de 
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concessiedocumenten. Zij omschrijven de 
vereiste kenmerken van een werk, dienst 
of levering.
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.
In de technische specificaties wordt tevens 
aangegeven of de overdracht van 
intellectuele eigendomsrechten vereist zal 
zijn.
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.
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.
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.
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:
a) in termen van prestatie- of functionele 
eisen, inclusief milieukenmerken, mits de 
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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 
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.
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 
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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".
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.
6. 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 
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.
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.

Or. fr

Motivering

Schrapping van dit artikel, waarin de logica van aanbestedingen wordt toegepast op concessies. 
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Doordat het economische risico wordt overgedragen van de concessiegever aan de 
concessiehouder, moet deze laatste over enige speelruimte kunnen beschikken om de door de 
concessiegever bepaalde doelstellingen en criteria in de praktijk te brengen. De concessiegever 
kan wel technische en/of functionele eisen stellen als hij de concessie technisch beter wil 
afbakenen (zie motivering van artikel 38 ter).

Amendement 164

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 Raad1.

4. De lidstaten verstrekken andere 
lidstaten op hun verzoek alle informatie 
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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 
overeenkomstig de bepalingen betreffende 
bestuur als bedoeld in artikel 88 van 
Richtlijn (tot vervanging van Richtlijn 
2004/18/EG).
__________________________
1PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.

Or. fr

Motivering

Schrapping van dit artikel, waarin de logica van aanbestedingen wordt toegepast op concessies. 
Doordat het economische risico wordt overgedragen van de concessiegever aan de 
concessiehouder, moet deze laatste over enige speelruimte kunnen beschikken om de door de 
concessiegever bepaalde doelstellingen en criteria in de praktijk te brengen. De concessiegever 
kan wel functionele eisen stellen als hij de concessie technisch beter wil afbakenen (zie artikel 38 
bis over de gunningscriteria).

Amendement 165

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling II Schrappen
Keuze van deelnemers en gunning van 
opdrachten

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de structuur van de richtlijn.
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Amendement 166

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. fr

Motivering

Dit is overgenomen in het nieuwe artikel -26 bis.

Amendement 167

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 Schrappen
Procedurele waarborgen
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Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten nemen in de aankondiging van 
de opdracht, in de uitnodiging tot het 
indienen van inschrijvingen of in de 
concessiedocumenten een beschrijving op 
van de concessie, de gunningscriteria en 
de te vervullen minimumeisen. Deze 
informatie moet het mogelijk maken de 
aard en het toepassingsgebied van de 
concessie te bepalen en ondernemers in 
de mogelijkheid stellen te besluiten of zij 
verzoeken aan de 
concessiegunningsprocedure deel te 
nemen. De beschrijving, de 
gunningscriteria en de minimumeisen 
mogen in de loop van de 
onderhandelingen niet worden gewijzigd.
2. Tijdens de gunning van de concessie 
waarborgen de aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten de gelijke 
behandeling van alle inschrijvers. Met 
name verstrekken zij geen —
discriminerende — informatie die 
sommige inschrijvers kan bevoordelen 
boven andere.
3. Telkens wanneer de aanbestedende 
dienst of de aanbestedende entiteit het 
aantal aanvragers tot een passend niveau 
beperkt, gebeurt dit op transparante wijze 
en op basis van objectieve criteria die ter 
beschikking staan van alle 
belangstellende ondernemers.
4. De regels betreffende de organisatie 
van de procedure voor de gunning van 
een concessie, met inbegrip van de regels 
betreffende communicatie, de 
procedurefasen en het tijdschema, worden 
vooraf vastgelegd en aan alle deelnemers 
meegedeeld. 
5. Wanneer de gunning van concessies 
onderhandeling inhoudt, voldoen de 
aanbestedende diensten of entiteiten aan 
de volgende regels:
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 
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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 
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.
6. De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten informeren zo 
spoedig mogelijk elke gegadigde en 
inschrijver over besluiten die zijn bereikt 
betreffende de gunning van een concessie 
inclusief de gronden voor enig besluit 
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geen opdracht te gunnen waarvoor 
publicatie van een concessieaankondiging 
heeft plaatsgevonden of de procedure te 
herbeginnen.
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:
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 
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.
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.

Or. fr
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Motivering

Geschrapt met het oog op vereenvoudiging. Dit is deels overgenomen in artikel 36, 38 ter en 38 
quater.

Amendement 168

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Artikel 36
Selectie en kwalitatieve beoordeling van 

gegadigden
Selectie van gegadigden en inschrijvers en 

uitsluitingsgronden

Or. fr

Motivering

In dit artikel zijn een aantal bepalingen van artikel 35 en 36 overgenomen, ingedeeld als volgt: 
1) controle van de voorwaarden voor deelneming van gegadigden of inschrijvers (technische en 
beroepsbekwaamheid en financiële positie); 2) mogelijkheid om het aantal gegadigden te 
beperken (in dit geval wordt de geselecteerde gegadigden een uitnodiging tot inschrijving 
toegezonden); 3) gronden voor uitsluiting van deelneming aan de procedure en mogelijkheid 
voor de betrokken gegadigde of inschrijver om toch zijn betrouwbaarheid te bewijzen aan de 
concessiegever.

Amendement 169

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid -1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De concessiegever neemt in de 
concessieaankondiging, in de uitnodiging 
tot het indienen van inschrijvingen of in 
de concessiedocumenten een beschrijving 
op van de concessie, de 
deelnemingsvoorwaarden en de 
gunningscriteria. 

Or. fr

Motivering

In dit artikel zijn enkele bepalingen van artikel 35 en 36 overgenomen. Dit nieuwe lid -1 komt uit 
artikel 35, lid 1, van het Commissievoorstel.
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Amendement 170

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende diensten specificeren
in de concessieaankondiging de
deelnemingsvoorwaarden betreffende:
(a) geschiktheid om de beroepsactiviteit 
uit te oefenen;
(b) economische en financiële positie;
(c) technische en beroepsbekwaamheid.

1. De concessiegever controleert de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende
technische en beroepsbekwaamheid en 
financiële positie van gegadigden of 
inschrijvers en de als bewijs in te dienen 
referentie(s), zoals vereist in de 
concessieaankondiging. Deze 
voorwaarden houden verband met het 
voorwerp van de opdracht, zijn niet-
discriminerend en evenredig ermee, en 
kunnen zo nodig gepaard gaan met 
minimumeisen.

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 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.

Or. fr

Motivering

In dit artikel zijn een aantal bepalingen van artikel 35 en 36 overgenomen, in de eerste plaats de 
controle van de voorwaarden voor deelneming van gegadigden of inschrijvers (technische en 
beroepsbekwaamheid en financiële positie).
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Amendement 171

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. Om te voldoen aan de 
deelnemingsvoorwaarden van 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 concessiegever 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 financiële 
positie kan de concessiegever vereisen dat 
de ondernemer en die entiteiten 
gezamenlijk instaan voor de uitvoering van 
de opdracht.

Or. fr

Amendement 172

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling is geschrapt om de richtlijn te vereenvoudigen.
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Amendement 173

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.

Or. fr

Motivering

Overname van een aantal bepalingen van artikel 35 en 36, hier de mogelijkheid om het aantal 
gegadigden te beperken (in dit geval wordt de geselecteerde gegadigden een uitnodiging tot 
inschrijving toegezonden).

Amendement 174

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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

Met betrekking tot belangenconflicten 
mogen de vastgestelde maatregelen niet 
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. fr
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Motivering

De bepalingen over belangenconflicten zijn uitgewerkt en opgenomen in een nieuw 
artikel 30 bis. 

Amendement 175

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. fr

Motivering

Deze bepaling is geschrapt om de richtlijn te vereenvoudigen.

Amendement 176

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, 
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, 

Schrappen
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die de gelegenheid moet krijgen bezwaar 
te maken tegen de bevindingen en 
gerechtelijke bescherming te verkrijgen.

Or. fr

Motivering

Deze bepaling is geschrapt om de richtlijn te vereenvoudigen.

Amendement 177

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. fr

Motivering

Deze bepaling is geschrapt om de richtlijn te vereenvoudigen.

Amendement 178

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 

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

Or. fr

Motivering

In dit artikel zijn de bepalingen betreffende de vaststelling van termijnen samengebracht (de 
oude artikelen 37 en 38) om de bepalingen van de richtlijn te vereenvoudigen.

Amendement 179

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aanvragen of inschrijvingen 
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.

Schrappen 

Or. fr

Motivering

In artikel 37 zijn de bepalingen betreffende de vaststelling van termijnen samengebracht (de 
oude artikelen 37 en 38) om de bepalingen van de richtlijn te vereenvoudigen.

Amendement 180

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

In artikel 37 zijn nu de bepalingen betreffende de vaststelling van termijnen samengebracht (de 
oude artikelen 37 en 38) om de bepalingen van de richtlijn te vereenvoudigen.

Amendement 181

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen 
Termijnen voor de indiening van 

aanvragen voor de concessie
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.
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.

Or. fr

Motivering

Samengevoegd met artikel 37 om de bepalingen van de richtlijn te vereenvoudigen en te 
verduidelijken.



PE492.669v02-00 138/179 PR\908614NL.doc

NL

Amendement 182

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 bis (nieuw)

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 houden verband 
met het voorwerp van de concessie. Zij 
kunnen sociale, innovatiegerelateerde of 
milieucriteria omvatten. De 
concessiegever controleert of de 
inschrijvingen daadwerkelijk voldoen aan 
de gunningscriteria. 
4. De concessiegever vermeldt in de 
concessieaankondiging of de uitnodiging 
tot inschrijving het belang dat hij 
eventueel toekent aan de in lid 1 
beschreven criteria.

Or. fr

Motivering

Oud artikel 39. Het nieuwe artikel over de gunningscriteria omvat vier punten: 1) benadrukking 
van de belangrijke rol van onderhandelingen bij de gunning van concessies; 2) geen 
willekeurige wijziging van de gunningscriteria tijdens de procedure; 3) omschrijving van de 
gunningscriteria en 4) mogelijkheid voor de concessiegever om de criteria naar eigen keuze 
volgens belangrijkheid in te delen. De weging is geschrapt omdat die ongeschikt is gelet op de 
nodige flexibiliteit. De indeling volgens belang blijft facultatief zodat innovatieve oplossingen 
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kunnen worden opgenomen waaraan aanvankelijk niet was gedacht.

Amendement 183

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 ter
Technische en/of functionele eisen

1. De technische en/of functionele eisen 
omschrijven de vereiste kenmerken van de 
werken en/of diensten die het voorwerp 
van de concessie vormen. Zij zijn 
opgenomen in de concessiedocumenten. 
2. De technische en/of 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 
technische en/of 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 of 
verwijzing is bij wijze van uitzondering 
toegestaan wanneer een voldoende 
nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving 
van het voorwerp van de opdracht niet 
mogelijk is; een dergelijke vermelding of 
verwijzing moet vergezeld gaan van de 
woorden "of gelijkwaardig".

Or. fr
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Motivering

Artikel 38 ter = lid 1 en lid 3, punt b), van het oude artikel 32. Invoering van een nieuw begrip 
dat de concessiegever de mogelijkheid biedt de technische en/of functionele eisen van de werken 
of diensten van de concessie te omschrijven. De concessiegever kan het voorwerp van de 
concessie nader bepalen of specifiekere eisen stellen, bijvoorbeeld inzake de toegang voor 
gehandicapten of milieuvriendelijkheid. Dit verschilt van de technische specificaties (artikel 32), 
die te gedetailleerd zijn en indruisen tegen het beginsel van risico-overdracht, wat de 
concessiehouder enige speelruimte moet laten.

Amendement 184

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 quater
Mededeling aan gegadigden en 

inschrijvers
1. De concessiegever informeert zo 
spoedig mogelijk elke gegadigde en 
inschrijver over besluiten die zijn bereikt 
betreffende de gunning van een concessie, 
inclusief de redenen voor de afwijzing van 
hun aanvraag of inschrijving en de 
gronden voor enig besluit geen opdracht 
te gunnen waarvoor publicatie van een 
concessieaankondiging heeft 
plaatsgevonden of de procedure te 
herbeginnen. 
2. De concessiegever kan besluiten 
bepaalde informatie betreffende de 
opdracht in het kader van lid 1 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.

Or. fr

Motivering

Dit nieuwe lid 38 quater komt uit artikel 35, lid 6 en 8, van het Commissievoorstel.
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Amendement 185

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
Criteria voor de gunning van concessies

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.
2. De gunningscriteria houden verband 
met het voorwerp van de concessie en 
verschaffen de aanbestedende dienst of
aanbestedende entiteit geen onbeperkte 
keuzevrijheid.
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.
3. De aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit geeft in de 
concessieaankondiging of de 
concessiedocumenten het relatieve 
gewicht aan dat hij toekent aan elk van de 
in lid 1 beschreven criteria of somt deze 
criteria op in dalende volgorde van 
belangrijkheid.
4. De lidstaten mogen erin voorzien dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de gunning van concessies 
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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:
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 
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.
5. In het in lid 4 bedoelde geval 
specificeert de aanbestedende dienst of 
entiteit in de aankondiging van de 
opdracht, in de uitnodiging tot het 
indienen van inschrijvingen, of in de 
concessiedocumenten het relatieve 
gewicht dat hij toekent aan elk van de 
gekozen criteria voor de bepaling van de 
economisch voordeligste inschrijving.
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Dit relatieve gewicht kan worden 
uitgedrukt in een marge met een passend 
verschil tussen minimum en maximum.
Wanneer weging om objectieve redenen 
niet mogelijk is, vermeldt de 
aanbestedende dienst of entiteit de criteria 
in dalende graad van belangrijkheid.

Or. fr

Motivering

Zie het door de rapporteur voorgestelde nieuwe artikel 38 bis. 

Amendement 186

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 Schrappen
Berekening van levenscycluskosten

1. De berekening van de 
levenscycluskosten heeft voor zover 
relevant betrekking op alle volgende 
kosten tijdens de levenscyclus van een 
product, dienst of werk, zoals gedefinieerd 
in punt 14 van lid 1 van artikel 2:
a) interne kosten, met inbegrip van kosten 
met betrekking tot de aankoop (zoals 
productiekosten), gebruik (zoals 
energieverbruik, onderhoudskosten) en 
levenseinde (zoals kosten voor ophaling 
en recycling)
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.
2. Wanneer aanbestedende diensten de 
kosten op basis van de levenscyclus 
berekenen, vermelden zij in de 
documenten inzake de gunning van de 
concessie welke methodologie wordt 
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gebruikt voor de berekening van de 
levenscycluskosten. De gebruikte 
methodologie moet aan alle volgende 
voorwaarden voldoen:
a) zij is opgesteld op basis van 
wetenschappelijke informatie of is 
gebaseerd op andere objectief 
controleerbare en niet discriminerende 
criteria;
b) zij is opgezet voor herhaalde of 
voortdurende toepassing;
c) zij is toegankelijk voor alle betrokken 
partijen.
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 a, b en c vastgestelde eisen en 
gelijkwaardig is aan de door de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit vermelde methodologie.
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.
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. fr
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Motivering
Schrapping van de verwijzing naar de berekening van de kostprijs van de levenscyclus, in 
samenhang met de schrapping van het criterium van de economisch voordeligste inschrijving. 
Het staat de concessiegever immers vrij te kiezen welke gunningscriteria hij relevant acht, mits 
naleving van de regels van deze richtlijn.

Amendement 187

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.

Or. fr

Amendement 188

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.

Or. fr

Motivering

Invoering van een nieuw lid om het artikel te verduidelijken door te vermelden dat een concessie 
gedurende de looptijd kan worden gewijzigd (algemeen beginsel), tenzij de wijzigingen wezenlijk 
zijn (uitsluitingen).



PE492.669v02-00 146/179 PR\908614NL.doc

NL

Amendement 189

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. 
Onverminderd de leden 3 en 4 wordt een
wijziging geacht wezenlijk te zijn wanneer 
aan een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

2. De wezenlijke wijziging van de 
bepalingen van een concessie tijdens de 
looptijd ervan vereist een nieuwe 
concessiegunningsprocedure 
overeenkomstig deze richtlijn. Een
wijziging wordt geacht wezenlijk te zijn 
wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

(-a) de wijziging verandert de aard van de 
concessie;
(-a bis) de wijziging houdt de vervanging 
van de concessiehouder in;

(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;

(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;

(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.

(c) de wijziging verruimt het 
toepassingsgebied van de concessie in 
aanzienlijke mate tot werken of diensten 
die daar aanvankelijk niet onder vielen.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van de kwalificatie "wezenlijke wijziging", wat het opstarten van een nieuwe 
gunningsprocedure inhoudt, en opname van artikel 42, lid 3, dat eveneens een geval van 
wezenlijke wijziging betreft (vervanging van de concessiehouder), om de tekst te verduidelijken 
en te vereenvoudigen.
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Amendement 190

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.
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.

Lid 2, letter -a bis), geldt niet in geval van 
rechtsopvolging onder algemene of 
gedeeltelijke titel in de positie van de 
oorspronkelijke ondernemer, na 
herstructurering van het bedrijf,
vermogens- of activaoverdracht tussen 
bedrijven, 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

Dit lid is opgenomen in artikel 42, lid 2, om de richtlijn te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Amendement 191

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 
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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 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

Reorganisatie van de bestaande leden 4 en 5 van artikel 42, welke betrekking hebben op twee 
gevallen waarin de wijziging niet geacht wordt wezenlijk te zijn als zij de aard van de concessie 
niet verandert (herzieningsclausules of opties; drempel van 5% van de oorspronkelijke waarde). 
De terminologie van aanbestedingen ("prijs") is gewijzigd. De geactualiseerde waarde van de 
oorspronkelijke opdracht wordt in aanmerking genomen omdat dat een juistere waarde lijkt. De 
tweede alinea komt uit artikel 42, lid 4.

Amendement 192

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.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 193

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 die een zorgvuldige
concessiegever niet kon voorzien;

Or. fr

Motivering

Wijziging van het bestaande artikel 42, lid 6, waarin duidelijk wordt bepaald wanneer een 
wijziging, ook al is ze wezenlijk, geen nieuwe gunningsprocedure vereist. 

Amendement 194

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 groter is dan 50% van de
geactualiseerde oorspronkelijke waarde 
van de concessie.

Or. fr

Motivering

Wijziging van het bestaande artikel 42, lid 6, waarin duidelijk wordt bepaald wanneer een 
wijziging, ook al is ze wezenlijk, geen nieuwe gunningsprocedure vereist. De geactualiseerde 
waarde van de oorspronkelijke opdracht wordt in aanmerking genomen omdat dat een juistere 
waarde lijkt. Voorts is de terminologie van aanbestedingen ("prijs") gewijzigd.

Amendement 195

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten of aanbestedende De concessiegever kondigt deze 
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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.

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. fr

Amendement 196

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De concessiegever kan zich niet
beroepen op de bepalingen van dit artikel
in de volgende gevallen:

(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;

(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.

(b) wanneer de wijziging ertoe zou 
strekken het exploitatierisico van de 
concessiehouder te verminderen.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking van het bestaande artikel 42, lid 7, dat slaat op twee gevallen van wijziging 
waarbij de concessiegever zich niet op de bepalingen van dit artikel kan beroepen, om mogelijk 
misbruik te voorkomen (veranderingen die eigenlijk tot een nieuwe gunningsprocedure moeten 
leiden, laten doorgaan voor wijzigingen en dus aanspraak kunnen maken op soepeler 
bepalingen, zoals de nieuwe leden 3 en 4 van artikel 42).
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Amendement 197

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat
aanbestedende diensten en entiteiten
onder de bij het toepasselijke nationale
contractenrecht bepaalde voorwaarden een 
concessie gedurende de looptijd ervan
kunnen verbreken wanneer aan een van de
volgende voorwaarden is voldaan:

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
concessiegever onder de bij het 
toepasselijke nationale recht bepaalde 
voorwaarden een concessie gedurende de 
looptijd ervan kan verbreken wanneer aan 
een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. fr

Amendement 198

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in artikel 15 bepaalde uitzonderingen 
zijn niet langer van toepassing ten gevolge 
van een privé-deelneming in de 
rechtspersoon aan wie de opdracht is 
gegund overeenkomstig artikel 15, lid 4;

(a) de in artikel 15 bepaalde uitzonderingen 
zijn niet langer van toepassing ten gevolge 
van een privé-deelneming in de 
rechtspersoon aan wie de opdracht is 
gegund overeenkomstig artikel 15;

Or. fr

Motivering

Het is niet logisch de bepalingen van dit lid alleen te beperken tot het geval van artikel 15, lid 4 
(horizontale samenwerking). Deze bepalingen moeten gelden voor alle gevallen van artikel 15 
waar de afwezigheid van privé-deelneming een criterium is.

Amendement 199

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – 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 

(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 
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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.

wegens het feit dat een tot die lidstaat 
behorende concessiegever de betrokken 
concessie heeft gegund zonder te voldoen 
aan zijn verplichtingen krachtens de 
Verdragen en deze richtlijn.

Or. fr

Amendement 200

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 21, lid 3 en artikel 23, lid 
2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Or. fr

Motivering

Schrapping van een verkeerde verwijzing naar een niet bestaand artikel (artikel 52, lid 2) en 
actualisering van de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen.

Amendement 201

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 
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.

3. De in de artikelen 21, lid 3, en 23, lid 2, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan op elk 
moment door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Het
intrekkingsbesluit maakt een einde aan de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht 
op de dag na de publicatie van het besluit
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een in dat besluit genoemde latere 
datum. Het laat de geldigheid van de reeds 
van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.
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Or. fr

Motivering

Schrapping van een verkeerde verwijzing naar een niet bestaand artikel (artikel 52, lid 2) en 
actualisering van de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen.

Amendement 202

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II Schrappen
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 40, LID 3, 
BEDOELDE EU-WETGEVING
1. Richtlijn 2009/33/EG.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessieaankondigingen vereiste informatie ten gevolge van de 
schrapping van artikel 40 over de berekening van de levenscycluskosten.

Amendement 203

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wat gas en warmte betreft: 1. Wat gas, warmte en koude 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 
gas of warmte;

(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, warmte en koude;

(b) de gas- of warmtetoevoer aan deze 
netten.

(b) de gas-, warmte- of koudetoevoer 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 

De toevoer van gas, warmte of koude 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 
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volgende voorwaarden zijn vervuld: 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;

(c) de productie van gas, warmte of koude
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.

(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. fr

Motivering
Toevoeging van koudegerelateerde activiteiten omdat het om hetzelfde systeem als voor warmte 
gaat.

Amendement 204

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2 – alinea 2

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 opwekking 
(productie) en groothandel alsook 
kleinhandel in elektriciteit.

Or. fr

Motivering

Elektriciteitstoevoer aan netten betreft ook kleinhandel (aan particulieren) en niet alleen 
groothandel.
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Amendement 205

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

INFORMATIE DIE IN 
CONCESSIEAANKONDIGINGEN 
MOET WORDEN OPGENOMEN

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 206

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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.

4. Beschrijving van de opdracht: aard en 
omvang van de werken, aard en omvang 
van de diensten. 

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessieaankondigingen vereiste informatie en schrapping van de 
informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.).

Amendement 207

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Referentienummer(s) van de CPV-
nomenclatuur. Wanneer de concessie in 
percelen is verdeeld, wordt deze 
informatie voor elk perceel verstrekt.

5. Referentienummer(s) van de CPV-
nomenclatuur. 

Or. fr
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Motivering

Vereenvoudiging van de in concessieaankondigingen vereiste informatie en schrapping van de 
informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.).

Amendement 208

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de 
werken in geval van concessies voor 
werken of NUTS-code voor de hoofdplaats 
van uitvoering in geval van concessies 
voor diensten; wanneer de concessie in 
percelen is verdeeld, wordt deze 
informatie voor elk perceel verstrekt.

6. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de 
werken in geval van concessies voor 
werken of NUTS-code voor de hoofdplaats 
van uitvoering in geval van concessies 
voor diensten; 

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessieaankondigingen vereiste informatie en schrapping van de 
informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.).

Amendement 209

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.

7. Geraamde totale waarde van de 
concessie(s); 

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessieaankondigingen vereiste informatie en schrapping van de 
informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.).
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Amendement 210

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer de concessie in percelen moet 
worden onderverdeeld, vermelding van de 
mogelijkheid voor de ondernemers om 
voor één, voor meerdere of voor alle 
percelen in te schrijven; vermelding van 
elke mogelijke beperking van het aantal 
percelen dat aan één inschrijver kan 
worden gegund.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessieaankondigingen vereiste informatie en schrapping van de 
informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.).

Amendement 211

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Termijn voor de verrichting van de 
leveringen, werken of diensten en, voor 
zover mogelijk, duur van de concessie.

9. Termijn voor de uitvoering van de 
concessie; duur van de concessie.

Or. fr

Motivering

Schrapping van de informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.).

Amendement 212

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

beheer van de dienst ingevolge wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen aan een 
bepaalde beroepscategorie is 
voorbehouden; verwijzing naar de 
desbetreffende wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen;

Or. fr

Amendement 213

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Beschrijving van de gebruikte 
gunningsprocedure; indien de procedure 
in fasen uitgevoerd wordt, het aantal 
gegadigden dat tot een bepaalde fase 
wordt toegelaten of dat wordt uitgenodigd 
om inschrijvingen in te dienen en de 
objectieve criteria die worden gebruikt om 
de gegadigden in kwestie te kiezen.

11. Beschrijving van de gebruikte 
gunningsprocedure: 

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessieaankondigingen vereiste informatie en schrapping van de 
informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.).

Amendement 214

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 11 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Termijn voor de indiening van 
aanvragen

a) Termijn voor de indiening van 
aanvragen of de ontvangst van 
inschrijvingen;

Or. fr



PR\908614NL.doc 159/179 PE492.669v02-00

NL

Amendement 215

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. In geval van procedures in één fase: Schrappen
a) termijn voor de ontvangst van 
inschrijvingen, indien verschillend van de 
termijn voor de indiening van aanvragen
b) termijn gedurende welke de inschrijver 
zijn inschrijving gestand moet doen,
c) datum, tijdstip en plaats voor de 
opening van de inschrijvingen,
d) personen die bij de opening van de 
inschrijvingen aanwezig mogen zijn;

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessieaankondigingen vereiste informatie en schrapping van de 
informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.).

Amendement 216

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – 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 omvang 
van de diensten.

Or. fr
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Amendement 217

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – 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.

7. De criteria als bedoeld in artikel 38 bis
die zijn gebruikt voor de gunning van de 
concessie of de concessies.

Or. fr

Amendement 218

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – 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. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessiegunningsaankondigingen vereiste informatie en schrapping 
van de informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.). Bepaalde 
gegevens zijn niet relevant als er geen voorafgaande bekendmaking is.

Amendement 219

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 10

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 

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

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. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessiegunningsaankondigingen vereiste informatie en schrapping 
van de informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.). Bepaalde 
gegevens zijn niet relevant als er geen voorafgaande bekendmaking is.

Amendement 220

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – 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. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de in concessiegunningsaankondigingen vereiste informatie en schrapping 
van de informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.). Bepaalde 
gegevens zijn niet relevant als er geen voorafgaande bekendmaking is.

Amendement 221

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – 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. fr
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Motivering

Vereenvoudiging van de in concessiegunningsaankondigingen vereiste informatie en schrapping 
van de informatie in verband met aanbestedingen (zoals percelen, leveringen, enz.). Bepaalde 
gegevens zijn niet relevant als er geen voorafgaande bekendmaking is.

Amendement 222

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – 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 
inlichtingen kunnen 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 
inlichtingen kunnen worden verkregen.

Or. fr

Motivering

Aanpassing aan de rest van het ontwerpverslag, schrapping van de verwijzing naar de 
toezichtsinstantie.

Amendement 223

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 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 aanbestedende 
entiteit en, wanneer verschillend, van de 
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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 
beschrijving van elke optie.
3. Referentienummer(s) van de CPV-
nomenclatuur.
4. Soort aanbestedende dienst of 
aanbestedende 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. fr

Motivering

Schrapping van dit deel, dat betrekking heeft op concessieaankondigingen boven de 
tussendrempel (gevolg van de schrapping van artikel 27, lid 2).

Amendement 224

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Referentienummer(s) van de CPV-
nomenclatuur; wanneer de opdracht in 
percelen is verdeeld, wordt deze 
informatie voor elk perceel verstrekt.

3. Referentienummer(s) van de CPV-
nomenclatuur.
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Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de vereiste informatie in de aankondiging van de gunning van een 
concessie voor sociale diensten en andere specifieke diensten, met name de verwijzing naar 
percelen, en schrapping van de informatie in verband met aanbestedingen.

Amendement 225

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten minste een beknopte beschrijving 
van de aard en hoeveelheid van de 
diensten en, indien van toepassing, de 
verrichte werken en leveringen.

4. Beknopte beschrijving van het voorwerp 
van de concessie.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de vereiste informatie in de aankondiging van de gunning van een 
concessie voor sociale diensten en andere specifieke diensten, en schrapping van de informatie 
in verband met aanbestedingen.

Amendement 226

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Waarde en belangrijkste financiële 
voorwaarden van de gunning. 

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de vereiste informatie in de aankondiging van de gunning van een 
concessie voor sociale diensten en andere specifieke diensten, en schrapping van de informatie 
in verband met aanbestedingen.
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Amendement 227

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de 
werken in geval van concessies voor 
openbare werken of concessies voor
werken of NUTS-code voor de hoofdplaats 
van levering of uitvoering in geval van 
concessies voor diensten.

3. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de 
werken in geval van concessies voor 
werken of NUTS-code voor de hoofdplaats 
van uitvoering in geval van concessies 
voor diensten.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de vereiste informatie in aankondigingen van wijzigingen van een 
concessie, en schrapping van de informatie in verband met aanbestedingen.

Amendement 228

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Beschrijving van de concessie vóór en 
na de wijziging: aard en omvang van de 
werken, aard en hoeveelheid of waarde 
van de leveringen, aard en omvang van de 
diensten.

4. Beschrijving van de concessie vóór en 
na de wijziging: aard en omvang van de 
werken, aard en omvang van de diensten.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de vereiste informatie in aankondigingen van wijzigingen van een 
concessie, en schrapping van de informatie in verband met aanbestedingen.

Amendement 229

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In voorkomend geval, wijziging van de 
financiële voorwaarden van de concessie, 

5. In voorkomend geval, wijziging van de 
financiële voorwaarden van de concessie. 
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inclusief verhoging van prijzen of 
vergoedingen als gevolg van de wijziging.

Or. fr

Motivering

Vereenvoudiging van de vereiste informatie in aankondigingen van wijzigingen van een 
concessie, en schrapping van de informatie in verband met aanbestedingen.

Amendement 230

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. 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 
inlichtingen kunnen worden verkregen.

10. 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 
inlichtingen kunnen worden verkregen.

Or. fr

Motivering

Aanpassing aan de rest van het ontwerpverslag, schrapping van de verwijzing naar de 
toezichtsinstantie.

Amendement 231

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE VIII Schrappen
DEFINITIE VAN ENKELE 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Voor de toepassing van deze richtlijn
1. heeft "technische specificatie" een van 
de volgende betekenissen:
a) in geval van concessies voor openbare 
werken of concessies voor werken, de 
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totaliteit van de technische voorschriften 
in met name de 
concessiegunningsdocumenten waarin de 
kenmerken worden bepaald waaraan een 
materiaal, product of levering dient te 
voldoen om door de aanbestedende dienst 
of entiteit voor de beoogde doeleinden te 
kunnen worden gebruikt. Tot deze 
kenmerken behoren ook de prestaties op 
het gebied van het milieu en het klimaat, 
de geschiktheid van een ontwerp voor alle 
behoeften (met inbegrip van de 
toegankelijkheid voor gehandicapten) en 
de conformiteitsbeoordeling, de prestaties, 
veiligheid of afmetingen, met inbegrip van 
kwaliteitsborgingsprocedures, 
terminologie, symbolen, proefnemingen 
en proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen en 
productieprocessen en –methoden in elk 
stadium van de levenscyclus van de 
werken; deze kenmerken omvatten 
eveneens voorschriften voor ontwerpen en 
kostenberekening, de voorwaarden voor 
proefnemingen, controle en oplevering 
van de werken, alsmede de 
bouwtechnieken of bouwwijzen en alle 
andere technische voorwaarden die de 
aanbestedende dienst of entiteit bij 
algemene dan wel bijzondere maatregel 
kan voorschrijven met betrekking tot de 
voltooide werken en tot de materialen of 
bestanddelen waaruit deze werken zijn 
samengesteld;
b) in het geval van concessies voor 
diensten, een specificatie die voorkomt in 
een document ter omschrijving van de
vereiste kenmerken van een product of 
een dienst, zoals het kwaliteitsniveau, 
prestaties op het gebied van milieu en 
klimaat, geschiktheid van het ontwerp 
voor alle behoeften (met inbegrip van de 
toegankelijkheid voor gehandicapten) en 
conformiteitsbeoordeling, prestaties, 
gebruik, veiligheid of afmetingen van het 
product, met inbegrip van de voor het 
product geldende voorschriften inzake 
handelsbenaming, terminologie, 
symbolen, proefnemingen en 
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proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering, 
gebruiksaanwijzingen, productieprocédés 
en -methoden in elk stadium van de 
levenscyclus van de levering of dienst, en 
conformiteitsprocedures;
2. "norm": een technische specificatie die 
door een erkende normalisatie-instelling 
voor herhaalde of voortdurende 
toepassing is goedgekeurd, waarvan de 
inachtneming niet verplicht is en die tot 
een van de volgende categorieën behoort:
a) internationale norm: een norm die 
door een internationale normalisatie-
instelling wordt aangenomen en ter 
beschikking van het publiek wordt 
gesteld;
b) Europese norm: een norm die door een 
Europese normalisatie-instelling wordt 
aangenomen en ter beschikking van het 
publiek wordt gesteld;
c) nationale norm: een norm die door een 
nationale normalisatie-instelling is 
aangenomen en ter beschikking van het 
publiek wordt gesteld;
3. "Europese technische goedkeuring": 
op de bevinding dat aan de essentiële 
eisen wordt voldaan gebaseerde, gunstig 
uitgevallen technische beoordeling 
waarbij een product, gezien zijn 
intrinsieke eigenschappen en de voor de 
toepassing en het gebruik ervan 
vastgestelde voorwaarden, geschikt wordt 
verklaard voor het gebruik voor 
bouwdoeleinden. De Europese technische 
goedkeuring wordt afgegeven door een 
instelling die daartoe door de lidstaat is 
aangewezen;
4. "Gemeenschappelijke technische 
specificaties": technische specificaties die 
zijn opgesteld volgens een door de 
lidstaten erkende procedure die in het 
Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen wordt bekendgemaakt;
5. "Technisch referentiekader" is ieder 
ander document dan de Europese 
normen, dat door Europese normalisatie-
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instellingen is opgesteld volgens 
procedures die aan de ontwikkeling van 
de markt zijn aangepast.

Or. fr

Motivering

Schrapping van deze bijlage, die betrekking heeft op de technische specificaties (gevolg van de 
schrapping van artikel 32).

Amendement 232

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IX – punt 1 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de artikelen 26 en 27 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
door het Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie

– de in de artikelen 26 en 27 bedoelde 
aankondigingen worden bekendgemaakt 
door het Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie;

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. fr

Motivering

Toevoeging van streepjes bij het begin van de tweede en derde alinea.

Amendement 233

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

79611000-0, en
van 85000000-9 tot en met 85323000-9
(met uitzondering van 85321000-5 en 
85322000-2)

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1;
79995000-5 tot en met 79995200-7; 
80100000-5 tot en met 80533000-8 (met 
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uitzondering van 80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1); 92000000-1 tot en met 
92700000-8 (met uitzondering van 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

75300000-9 75300000-9

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

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

98000000-3 98000000-3

98120000-0 98120000-0
98131000-0 98131000-0

Or. fr

Motivering

Aanpassing van de lijst sociale en andere specifieke diensten die in aanmerking komen voor een 
lichter regime, aan de hand van de lijst in de voorstellen betreffende de herziening van de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten.

Amendement 234

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 
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overeenstemming met de procedures 
vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 
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 
in overeenstemming met artikel 5, lid 3, 
daarvan op basis van een 
aanbestedingsprocedure zijn gegund.

Or. fr

Motivering

Schrapping van deze bijlage, die betrekking heeft op het geschrapte artikel 4, lid 3, onder b).

Amendement 235

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. fr

Motivering

Schrapping van deze bijlage, die betrekking heeft op de geschrapte bepalingen van artikel 25.
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Amendement 236

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 
het contacteren van de aanbestedende 
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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. fr

Motivering

Schrapping van deze bijlage, die betrekking heeft op vooraankondigingen betreffende concessies 
voor sociale en andere specifieke diensten (gevolg van de schrapping van artikel 26, lid 3).
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TOELICHTING

Overheidsopdrachten maken een heel belangrijk deel uit van de economische activiteit in de 
Unie. Aanbestedingen en concessies zijn daarvan de vaakst voorkomende vormen. Voor 
aanbestedingen bestaan duidelijke regels. Voor concessies voor werken, daarentegen, gelden 
slechts basisbepalingen van de bestaande richtlijnen inzake overheidsopdrachten (2004/17/EG en 
2004/18/EG), terwijl op concessies voor diensten alleen de algemene bepalingen van het Verdrag 
en een uitgebreide rechtspraak van toepassing zijn. Een wetgevingsinitiatief inzake concessies 
heeft als voordeel dat het bestaande wetgevingskader duidelijker wordt, want de jurisprudentie 
van het EHvJ dijt steeds verder uit, en tegelijk vergroot het de juridische stabiliteit en 
rechtszekerheid, gelet op de juridische lappendeken die nu binnen de EU bestaat doordat een 
uniforme toepassing van de beginselen van het Verdrag ontbreekt. Met duidelijke regels inzake 
concessies voor diensten en werken hebben overheden die dat wensen ook extra instrumenten ter 
beschikking om overheidsdiensten te ontwikkelen en te moderniseren. Die regels zouden de 
concurrentie in de EU stimuleren. Een grotere transparantie van de procedures, ten slotte, maakt 
een efficiëntere bestrijding van favoritisme bij de gunning van overheidsopdrachten mogelijk.

Omdat dit een complex onderwerp is, heeft de rapporteur van meet af aan blijk gegeven van zijn 
vaste wil om een grondige analyse uit te voeren en alle belanghebbenden zo ruim mogelijk te 
raadplegen, zoals blijkt uit de publicatie van een werkdocument1, de organisatie van een 
openbare hoorzitting op 31 maart 2012, een workshop op 10 mei 2012 en verscheidene 
vergaderingen met de schaduwrapporteurs, alsook uit het verzoek om briefings over specifieke 
aspecten van het dossier (rechtskader, definitie van een concessie, transparantie, enz.). 

Deze voorafgaande, grondige discussie met diverse belanghebbenden heeft twee 
hoofdgedachten opgeleverd die bij het schrijven van dit ontwerpverslag als leidraad dienden:

- de bevestiging dat er op Europees niveau een initiatief nodig is om op zijn minst te komen tot 
een gemeenschappelijke definitie van concessies en van de gunningswijze ervan, en wel om de 
voormelde redenen;

- de behoefte aan een "lichte" aanpak, gebaseerd op een wetgevingskader dat stevig genoeg is om 
interpretaties te voorkomen maar de gunning van concessieopdrachten niet tot in het kleinste 
detail regelt of een grotere administratieve belasting met zich meebrengt.

Vanuit dit perspectief streeft de rapporteur vier doelstellingen na:

- verduidelijking, reorganisatie en vereenvoudiging van de richtlijn om een doeltreffend, 
leesbaar, coherent en pragmatisch wetgevingskader te garanderen;

- bevestiging van het specifieke karakter van concessies ten opzichte van aanbestedingen en 
aanpassing van de bepalingen aan de kenmerken van concessies; concessies komen immers neer
op wat juristen een "onvolledige overeenkomst" noemen.

- bevestiging van de volledige autonomie van overheden om het rechtskader voor hun optreden 
te kiezen, en van hun vrijheid om zich voor de uitvoering van hun opdrachten te organiseren en 
kwaliteitseisen te stellen bij concessies voor diensten; 

- behoud van een juiste balans tussen enerzijds de nodige flexibiliteit en beoordelingsruimte voor 
overheden bij hun keuzes en anderzijds de vereiste transparantie die een gelijke behandeling van 
                                               
1 PE483.644v01-00.
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ondernemers moet garanderen.

1. Definitie van een concessie en uitvoeringsbepalingen: de specifieke kenmerken van een 
"onvolledige overeenkomst"

De definitie van een concessie is van fundamenteel belang om komaf te maken met de 
bestaande juridische onduidelijkheid (sinds 2000 heeft het EHvJ 25 arresten over concessies 
geveld, waarvan 13 in verband met de definitie) en de juridische lappendeken tussen de 27 
lidstaten.

Een concessie is een wijze van beheer die duidelijk verschilt van een administratieve 
toestemming, een vergunning of een aanbesteding omdat zij impliceert dat:

a) een aanbestedende dienst of een aanbestedende entiteit een opdracht waarvoor hij/zij 
verantwoordelijk is (de uitvoering van werken of het beheer van een dienst) aan een derde-
ondernemer overdraagt; en

b) er aan de exploitatie van werken of diensten een economisch risico verbonden is dat door de 
concessiehouder wordt gedragen.

Veel van de voorgestelde amendementen zijn bedoeld om de misvatting te ontkrachten als zou 
een concessie slechts een bepaalde vorm van aanbesteding zijn. Daarom is de definitie van een 
concessie herschreven, is de terminologie gewijzigd en zijn de aan aanbestedingen ontleende 
begrippen geschrapt (verdeling in kavels, raamovereenkomsten, technische specificaties, enz.).

De berekening van de waarde van een concessie is essentieel omdat daarvan afhangt op welke 
opdrachten de tekst moet worden toegepast (drempel). De in de richtlijn voorgestelde regels zijn 
echter te ingewikkeld en onduidelijk en maken een onnodig onderscheid tussen concessies voor 
werken en concessies voor diensten. Het is beter een eenvoudige en identieke 
berekeningsmethode te hanteren, ongeacht het voorwerp van de concessie, omdat op concessies 
voor werken en concessies voor diensten dezelfde regels van toepassing zijn en omdat veel 
opdrachten gemengd zijn (werken én diensten), waardoor de toepasselijke drempel moeilijk te 
kiezen is. De voorgestelde nieuwe berekeningsmethode berust dan ook voornamelijk op de 
cumulatieve omzet exclusief belastingen van de concessie over de hele looptijd van het contract. 
Het voordeel daarvan is dat de berekening duidelijk en voor concessies voor werken en 
concessies voor diensten dezelfde is.

Om de tekst te vereenvoudigen heeft de rapporteur de invoering van tussendrempels en de 
desbetreffende bepalingen geschrapt omdat die onnodig omslachtig en zonder echte meerwaarde 
werden bevonden.

De bepalingen betreffende de duur van de concessie zijn gewijzigd om de beperking in de tijd 
te benadrukken en gevallen te regelen waarin er geen investeringen ten laste van de 
concessiehouder zijn. De duur moet dan worden bepaald aan de hand van andere elementen dan 
de afschrijvingstermijn van die investeringen (bv. het bereiken van de contractuele 
doelstellingen).

Een concessie leunt aan bij het economische begrip "onvolledige overeenkomst" vanwege de 
complexiteit van het contract, de vrij lange duur, de noodzakelijke heronderhandeling, de 
aanzienlijke investeringen, de economische risico's (exploitatierisico) en de onzekerheid 
(gebeurtenissen die zich tijdens de exploitatie van de concessie kunnen voordoen). Er is dan ook 
enige flexibiliteit nodig, zowel in de gunningsprocedure als in de uitvoeringsbepalingen van het 
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contract. De rapporteur verzet zich wel tegen eindeloze verlengingen als gevolg van 
investeringen op de valreep, vlak vóór de afloop van het contract. 

2. De kwaliteit van openbare diensten vrijwaren

De opheffing van het in de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG gemaakte onderscheid tussen 
prioritaire en niet-prioritaire diensten vloeit voort uit een analyse van de Commissie (zie 
Effectbeoordeling voor de herziening van de richtlijnen inzake overheidsaanbestedingen). 
Bijlage X bij de richtlijn inzake concessies is aangepast aan de voorstellen ter herziening van de 
richtlijnen inzake overheidsaanbestedingen.

De rapporteur heeft terdege rekening gehouden met de geuite bezorgdheid in verband met de 
kwaliteit van in concessie gegeven openbare diensten, vergeleken met het interne beheer ervan 
("in-house"). Een gedwongen privatisering van overheidsdiensten is voor hem absoluut uit den 
boze. Concessie is slechts één wijze van beheer onder andere, waaruit de overheid vrij kan 
kiezen. Net als de Commissie sluit de rapporteur "in-house" beheerde werken en diensten en een 
deel van de activiteit van ondernemingen die met aanbestedende entiteiten verbonden zijn, van 
het toepassingsgebied van de richtlijn uit. 

Voorts biedt de richtlijn overheden die hun medeburgers een dienstverlening van hoge kwaliteit 
willen garanderen, de vrijheid om te bepalen aan welke kwaliteitseisen of 
openbaredienstverplichtingen eventuele concessiehouders moeten voldoen. De rapporteur 
herbevestigt daarmee het recht van overheden om een bepaald kwaliteitsniveau of 
openbaredienstverplichtingen op te leggen overeenkomstig Protocol nr. 26 bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie.

3. Procedurele waarborgen: de juiste balans tussen flexibiliteit en transparantie

Op procedureel gebied betekent de toepassing van het begrip "onvolledige overeenkomst" dat 
aan aanbestedende diensten en entiteiten de nodige flexibiliteit moet worden geboden en dat zij 
over enige speelruimte moeten kunnen beschikken om een optimale keuze te maken. De 
voorgestelde richtlijn stopt de gunning van concessiecontracten echter in een te strak keurslijf, 
uitgaande van de regels die gelden voor aanbestedingen. 

Daarom stelt de rapporteur een lichtere versie van de procedurevoorschriften voor waarbij de 
centrale rol van onderhandelingen wordt benadrukt, de te strikte bepalingen daaromtrent (bv. 
bekendmaking van de fasen, weging van de criteria, enz.) worden geschrapt omdat de kracht en 
het belang van de onderhandeling staat of valt met de vrijheid ervan, en de afbakening van de 
gunningscriteria wordt beperkt, met inachtneming van de algemene beginselen, zoals
transparantie, niet-discriminatie of gelijke behandeling. 

De vrijheid van onderhandeling neemt echter niet weg dat de vertrouwelijkheid van de door 
gegadigden en inschrijvers verstrekte informatie moet worden gewaarborgd.

De rapporteur benadrukt evenwel dat tegenover flexibiliteit de waarborg van procedurele 
transparantie moet staan, rekening houdend met het beginsel van gelijke behandeling en met de 
vaak aanzienlijke investeringen (in middelen, mensen, enz.) die voor de indiening van een 
inschrijving nodig zijn. Ondernemers moeten volledig en in gelijke mate worden ingelicht over 
de gunningscriteria, eventuele wijzigingen tijdens de onderhandelingen, enz. 

Die transparantie moet echter worden bereikt zonder nodeloze administratieve rompslomp te 
veroorzaken, vandaar de voorstellen om de vooraankondiging voor sociale en andere specifieke 
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diensten te schrappen, de concessieaankondiging pas te verzenden na toezending ervan aan de 
Commissie (en niet na de publicatie ervan in het Publicatieblad) of de standaardformulieren te 
vereenvoudigen.

Ten slotte staat de rapporteur volledig achter de uitbreiding van de bepalingen van de richtlijn
"Beroep en bezwaar" tot concessiecontracten.

4. Rekening houden met doelstellingen van openbaar beleid

Om rekening te houden met de keuze van aanbestedende diensten of entiteiten voor bepaalde 
doelstellingen van openbaar beleid, is de nodige flexibiliteit ook zo ingevuld dat de 
concessiegever de mogelijkheid wordt geboden om sociale, innovatiegerelateerde of 
milieucriteria als gunningscriteria te kiezen.

Het staat de concessiegever ook vrij de technische en functionele eisen ter omschrijving van de 
kenmerken van de concessie te bepalen. In die eisen kan bijvoorbeeld rekening worden 
gehouden met de behoeften van gehandicapten, de inachtneming van sociale overwegingen of de 
keuze voor middelen die in het teken staan van duurzame ontwikkeling.

5. Uitsluitingen 

De rapporteur staat erachter dat samenwerking tussen overheidsdiensten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn wordt uitgesloten omdat die er van nature niet in thuishoort. 
De codificatie van de jurisprudentie van het EHvJ in de zaken Teckal1 en Coditel2 over "in-
house" en gezamenlijke "in-house" is welgekomen omdat ze te vage criteria (art. 15, lid 1 en 
3) verduidelijkt. De rapporteur stelt niettemin voor om het begrip "soortgelijke zeggenschap" te 
verduidelijken, uitgaande van de bestaande bepalingen in Verordening (EG) nr. 1370/2007 
betreffende personenvervoer, om gemakkelijker uit te maken of een dergelijke zeggenschap 
bestaat. Bovendien moet de verduidelijking van slechts een deel van de bewoordingen uit de 
rechtspraak ("90% van de activiteiten" in plaats van "het grootste deel van de activiteiten") 
worden aangevuld met een precisering van de term "activiteiten" (de omzet), om de redenering 
door te trekken.

De uitdrukkelijke uitsluiting van horizontale samenwerking (intergemeentelijke samenwerking, 
artikel 15, lid 4) zaait twijfel over de status van de bevoegdheidsoverdracht tussen overheden, 
die dan weer niet uitdrukkelijk is uitgesloten. Daarom wordt een nieuw lid voorgesteld waarbij 
overeenkomsten inzake bevoegdheidsoverdrachten tussen overheden worden uitgesloten. 

De rapporteur staat achter de uitsluiting van concessies die door aanbestedende entiteiten aan 
verbonden ondernemingen worden gegund vanwege bevoorrechte betrekkingen tussen 
entiteiten die tot eenzelfde groep behoren (consolidatie van de rekeningen of uitoefening van een 
overheersende invloed). Het artikel is verduidelijkt en gereorganiseerd. Voorts is het 80%-
criterium verduidelijkt om misbruik van deze uitsluiting te voorkomen: dat percentage wordt 
berekend ten opzichte van alle door de verbonden onderneming verrichte diensten over de laatste 
drie jaar, met inbegrip van de diensten die zijn verricht voor de aanbestedende entiteit waarmee 
ze verbonden is en de diensten die daarbuiten zijn verricht (en niet alleen alle diensten die zijn 
verricht voor de aanbestedende entiteit waarmee ze verbonden is, want het aandeel van die 
laatste kan in werkelijkheid gering zijn in het totale resultaat). Bovendien moet die 80% 
afkomstig zijn van de verrichting van diensten of werken die het voorwerp van de concessie 
                                               
1 Arrest C-107/98, 1999.
2 Arrest C-324/07, 2008.
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vormen, aan de aanbestedende entiteit zelf, die ofwel de entiteit is waarmee de onderneming die 
de concessie verkregen heeft, verbonden is (art. 11, lid 2, onder a en b), ofwel de entiteit die 
onderworpen is aan de overheersende invloed van een andere onderneming waarmee de 
onderneming die de concessie verkregen heeft, verbonden is (art. 11, lid 2, onder c).

Wat de sectorale uitsluitingen betreft, heeft de rapporteur de richtlijn gereorganiseerd en 
vereenvoudigd (samenvoeging van artikel 8 en 10, schrapping van de verwijzingen naar diensten 
die niet het voorwerp van concessies vormen, zoals arbeidsovereenkomsten, enz.) en hij stelt 
voor om de uitsluiting van concessies voor diensten die op basis van een uitsluitend recht worden 
gegund, uit te breiden tot de onder bijlage III vallende activiteiten die bij de inwerkingtreding 
van deze richtlijn het voorwerp vormen van een op nationaal niveau gereguleerd tarief, in plaats 
van ze alleen te laten gelden voor activiteiten in verband met het beheer van 
netwerkinfrastructuur voor de in bijlage III opgesomde activiteiten (art. 8, lid 1). Als er een door 
de overheid gereguleerd tarief bestaat, kan er geen ondernemer worden gekozen en heeft een 
dergelijke aanbestedingsprocedure dus geen zin. 

De uitsluiting van de kansspelsector is toegevoegd omdat deze activiteiten zeer specifiek van 
aard zijn en omdat de lidstaten hierop toezicht moeten kunnen blijven uitoefenen, in het licht van 
doelstellingen van algemeen belang (bestrijding van illegale kansspelen, fraude en het witwassen 
van geld; strijd tegen gokverslaving). Door deze activiteiten aan de regels van deze richtlijn te 
onderwerpen, zouden de lidstaten niet meer soepel kunnen optreden. Daarom zijn gokactiviteiten 
zoals nationale loterijen uitgesloten.

Conclusie

De rapporteur is ervan overtuigd dat er een Europees wetgevingsinitiatief inzake 
concessieovereenkomsten nodig is. Het gebrek aan rechtszekerheid, het voortbestaan van 
onderhandse aanbestedingen in strijd met de basisbeginselen waarop de interne markt van de EU 
is gestoeld, en de juridische lappendeken die hieromtrent in de lidstaten bestaat, vergen de 
totstandbrenging van een wetgevingskader op Europees niveau. Dat kader moet wel getuigen van 
een "lichte" aanpak waarbij duidelijke, coherente, leesbare en doeltreffende regels worden 
ingevoerd. De rapporteur hoopt in dat opzet te zijn geslaagd.


