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BEKNOPTE MOTIVERING

Concessies maken een belangrijk deel uit van de economische bedrijvigheid in de EU-lidstaten. 
Hoewel precieze metingen vanwege de huidige rechtspositie lastig zijn, gaat men er in studies 
vanuit dat meer dan 60 procent van alle publiek-private partnerschappen in Europa concessies 
zijn.

Momenteel gelden voor het gunnen van concessies voor werken enkele bepalingen van afgeleid 
recht; op concessies voor diensten zijn alleen de algemene bepalingen van het VWEU van 
toepassing. Dit hiaat moet door de voorgestelde richtlijn worden opgevuld.

De huidige situatie is niet bevredigend, aangezien er voor ondernemingen en aanbestedende 
entiteiten onvoldoende rechtszekerheid is en de toegang van Europese ondernemingen, in het 
bijzonder van het mkb, tot de economische kansen die met concessieopdrachten verband houden 
beperkt is. 

Bovendien is tegen de achtergrond van strenge begrotingsbeperkingen in de meeste EU-lidstaten 
de efficiënte toewijzing van overheidsmiddelen een aandachtspunt, waaraan concurrentie om de 
meest effectieve en best geprijsde oplossing bij de aanbesteding van de concessies een 
belangrijke bijdrage kan leveren. 

Een regeling op EU-niveau beperkt aanbestedende diensten geenszins in hun vrijheid om hun 
taken zelfstandig en met eigen middelen te verrichten. Als echter een aanbestedende dienst 
besluit derden opdracht te geven om dergelijke taken uit te voeren, moet voor effectieve toegang 
tot de markt voor alle ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen worden gezorgd 
teneinde door concurrentie de meest effectieve en best geprijsde oplossing te bewerkstelligen en 
het gevaar van corruptie te vermijden. 

De in het werkdocument van de Commissie interne markt van 20.2.2012 genoemde voordelen 
van de Concessierichtlijn worden uitdrukkelijk ondersteund, met name met het oog op het 
verhelderen van het bestaande rechtskader, het creëren van prikkels voor meer concurrentie en 
de bijzonderheden van individuele voorgestelde criteria die gewijzigd moeten worden.

Uw rapporteur ondersteunt het voorstel van de Commissie grotendeels. 

Met het oog op de drempelwaarden wordt voorgesteld concessies voor diensten naar 2,5 miljoen 
EUR te verlagen; de door de Commissie voorgestelde aanvullende meldplicht vervalt daarmee. 

De voorgestelde veranderingen hebben ook als doel te ver gaande regelingen met betrekking tot 
het concept van de levenscyclus en de berekening van de levenscycluskosten te voorkomen, 
aangezien deze gepaard gaan met het risico van misbruik. Tegelijkertijd moet aan de 
aanbestedende entiteiten echter de mogelijkheid worden geboden om kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden in de gunningscriteria op te nemen en gegadigden uit te sluiten 
waarvan bekend is dat ze zware overtredingen hebben begaan op het gebied van sociaal, arbeids-
en milieurecht. Vanwege de grote verschillen tussen de drempelwaarden van deze richtlijn en die 
van de richtlijn inzake overheidsaanbestedingen is het bovendien nodig te voorkomen dat de 
desbetreffende bepalingen worden omzeild door een opdracht als een concessie op te stellen. 
Wat betreft de invoering van elektronische aanbesteding lijkt een termijn van 5 jaar na de 
omzettingstermijn te lang te zijn, met name in vergelijking met de aanzienlijk kortere termijn die 
wordt voorzien in de richtlijn voor openbare aanbesteding. Geringe privé-deelnemingen aan 
overheidsbedrijven tot maximaal 10 procent moeten onder de uitzonderingsbepalingen vallen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De regels van dit rechtskader 
moeten duidelijk en eenvoudig zijn en 
mogen niet tot excessieve bureaucratie 
leiden.

Or. de

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Uit de aard van de concessie blijkt 
dat bepalingen over de gunning van 
concessies meer moeten inhouden dan 
zomaar het overnemen van de regelingen 
over overheidsaanbestedingen.

Or. de

Amendement 3
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 

(29) De aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten moet worden 
toegestaan in technische specificaties en in 
gunningscriteria te verwijzen naar een 
specifiek productieproces of een specifieke 
wijze van dienstverrichting, mits deze 
verband houden met het voorwerp van de 
concessie. Om sociale overwegingen beter 
in de gunning van concessies te integreren, 
moet het aanbesteders worden toegestaan 
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overwegingen beter in de gunning van 
concessies te integreren, mag het 
aanbesteders ook worden toegestaan in de 
gunningscriteria kenmerken met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden op te nemen. 
Wanneer echter de aanbestedende diensten 
of aanbestedende entiteiten gebruik maken 
van de economisch voordeligste 
inschrijving, mogen die criteria enkel 
verband houden met de 
arbeidsvoorwaarden van de personen die 
rechtstreeks aan het betrokken proces van 
productie of verrichting deelnemen. Die 
kenmerken mogen enkel betrekking 
hebben op de bescherming van de 
gezondheid van het personeel dat 
betrokken is bij het productieproces of de 
bevordering van sociale integratie van 
kansarme personen of leden van kwetsbare 
groepen onder de personen die zijn 
aangewezen om de opdracht uit te voeren, 
inclusief toegankelijkheid voor personen 
met een handicap. In dit geval moeten alle 
gunningscriteria die deze kenmerken 
omvatten in ieder geval beperkt blijven tot 
kenmerken die rechtstreekse gevolgen 
hebben op personeelsleden in hun 
arbeidsmilieu. Zij moeten worden 
toegepast in overeenstemming met 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten10 en op een wijze 
waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks niet 
gediscrimineerd wordt ten opzichte van 
ondernemers uit andere lidstaten of uit 
derde landen die partij zijn bij de 
overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is. Het moet aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten, ook 
wanneer zij gebruik maken van het 
criterium van de economisch voordeligste 
inschrijving, zijn toegestaan als 
gunningscriterium gebruik te maken van de 
organisatie, kwalificatie en ervaring van 
het personeel dat is toegewezen aan de 
uitvoering van de betrokken concessie, 

in de gunningscriteria kenmerken met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden op te 
nemen. Wanneer echter de aanbestedende 
diensten of aanbestedende entiteiten 
gebruik maken van de economisch 
voordeligste inschrijving, mogen die 
criteria enkel verband houden met de 
arbeidsvoorwaarden van de personen die 
rechtstreeks aan het betrokken proces van 
productie of verrichting deelnemen. Die 
kenmerken mogen enkel betrekking 
hebben op de bescherming van de 
gezondheid van het personeel dat 
betrokken is bij het productieproces of de 
bevordering van sociale integratie van 
kansarme personen of leden van kwetsbare 
groepen onder de personen die zijn 
aangewezen om de opdracht uit te voeren, 
inclusief toegankelijkheid voor personen 
met een handicap. In dit geval moeten alle 
gunningscriteria die deze kenmerken 
omvatten beperkt blijven tot kenmerken die 
rechtstreekse gevolgen hebben op 
personeelsleden in hun arbeidsmilieu. Zij 
moeten worden toegepast in 
overeenstemming met Richtlijn 96/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten10 en 
op een wijze waarbij rechtstreeks of 
onrechtstreeks niet gediscrimineerd wordt 
ten opzichte van ondernemers uit andere 
lidstaten of uit derde landen die partij zijn 
bij de overeenkomst of bij de 
vrijhandelsovereenkomsten waarbij de 
Unie partij is. Het moet aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten, ook 
wanneer zij gebruik maken van het 
criterium van de economisch voordeligste 
inschrijving, zijn toegestaan als 
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.
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aangezien dit invloed kan hebben op de 
kwaliteit van de uitvoering van de 
concessie en als gevolg daarvan op de 
economische waarde van de inschrijving.

Or. de

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) aanbestedende diensten, op basis van 
artikel 3 van deze richtlijn, ongeacht of de 
werken of diensten inclusief de ermee 
verband houdende leveringen een publiek 
doel beogen, of;

Or. de

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, op basis van 
artikel 4 van deze richtlijn, 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.

Or. de

Amendement 6
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.

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

Or. de
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Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Bij het berekenen van de levenscycluskosten dient men alleen die kosten in aanmerking te nemen 
die ontstaan voor de gebruiker van een concessie, evenals de op wettelijke regelingen 
gebaseerde externe milieukosten.

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende conform artikel 2 gedefinieerde
concessies waarvan de waarde in geval van 
concessies voor diensten 2 500 000 EUR
en in geval van concessies voor openbare 
werken en concessies voor werken 
5 000 000 EUR bereikt en overschrijdt:

Or. de

Motivering

Voor concessies voor diensten en concessies voor werken moeten niet dezelfde drempels gelden.

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
plaatsing van elk perceel.

7. Wanneer de samengetelde waarde van 
de percelen gelijk is aan of groter is dan de 
in artikel 5 bepaalde drempelbedragen, is 
deze richtlijn van toepassing op de 
plaatsing van elk perceel.

Or. de

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten kunnen concessies 
voor individuele percelen 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.

8. Aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten kunnen concessies 
voor individuele percelen 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 500 000 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.

Or. de

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evenmin mogen deze worden opgesteld 
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met de doelstelling ze aan het 
toepassingsgebied van de Richtlijn 
betreffende het gunnen van 
overheidsopdrachten te onttrekken

Or. de

Motivering

De grote verschillen tussen de drempelwaarden van deze richtlijn en de drempelwaarden van de 
openbare aanbestedingsrichtlijn bergen het gevaar in zich dat opdrachten worden opgesteld als 
concessies om daarmee het toepassingsgebied van de openbare aanbestedingsrichtlijn te 
omzeilen.

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten zijn gehouden om bij de 
gunning van concessies die vanwege hun 
waarde niet onder deze richtlijn vallen 
zich aan de beginselen van het Verdrag 
ten aanzien van gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie te houden.

Or. de

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, leveringen of diensten 
die bestemd zijn voor de gezamenlijke 
uitvoering of exploitatie van een project 
door de ondertekenende staten, tenzij 
daarvoor middelen van de Unie worden 
uitgegeven;

Or. de
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Motivering

Bij het gebruik van EU-middelen moet aan de beginselen van deze richtlijn worden voldaan.

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Voor de toepassing van punt d) van de 
eerste alinea beslissen, in het geval van 
concessies die voor meer dan een kwart 
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. de

Amendement 18
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;

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 en het Europees 
Stabiliteitsmechanisme worden 
uitgevoerd;

Or. de

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) arbeidsovereenkomsten; Schrappen

Or. de

Amendement 20
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. de

Motivering

Het begrip uitzending wordt al in lid 5, letter b) gedefinieerd.

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 maakt 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
elk half jaar, met ingang van 1 juli 2013, 
lijsten ter informatie bekend 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. de
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Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 60% 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;

Or. de

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 60% 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.

Or. de

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 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 80% 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;

Or. de
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Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

c) er zijn geen privé-deelnemingen van in 
totaal meer dan 10 % in de gecontroleerde 
rechtspersoon.

Or. de

Motivering

Precisering is nodig vanwege het Altmark-arrest van het Europese Hof van Justitie .

Amendement 26
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 80% 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;

Or. de

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) er is geen privé-deelneming in de 
gecontroleerde rechtspersoon.

c) er zijn geen privé-deelnemingen van in 
totaal meer dan 10 % in de gecontroleerde 
rechtspersoon.

Or. de
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Motivering

Precisering is nodig vanwege het Altmark-arrest van het Europese Hof van Justitie .

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
afwezigheid van privé-deelnemingen van 
in totaal meer dan 10 % wordt 
gecontroleerd bij de gunning van de 
concessie of de sluiting van de 
overeenkomst.

Or. de

Amendement 29
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 
exploiteren van de werken of diensten met 
een redelijk rendement op het 
geïnvesteerde kapitaal terug te verdienen.

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

Or. de

Motivering

Taalkundig amendement.

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het recht om deel te 
nemen aan procedures voor de gunning van 
concessies voorbehouden aan beschermde 

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

werkplaatsen en ondernemers waarvan het 
hoofddoel de sociale en professionele 
integratie van gehandicapte en kansarme 
werknemers is of erin voorzien dat die 
concessies worden uitgevoerd in de context 
van programma's voor beschermde arbeid 
mits meer dan 50% van de werknemers van 
die werkplaatsen, ondernemers of 
programma's gehandicapte of kansarme 
werknemers zijn.

Or. de

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 3 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.

Or. de

Motivering

Een termijn van 5 jaar lijkt te lang te zijn, met name in vergelijking met de aanzienlijk kortere 
termijn die wordt voorzien in de richtlijn voor openbare aanbesteding.

Amendement 32
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 

Schrappen
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instrumenten.

Or. de

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– zij niet ter zake doet ten aanzien van de 
concessie en niet tegemoet komt aan de 
behoeften van de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit zoals aangegeven in 
de concessiedocumenten en/of niet 
overeenkomt met de 
concessiedocumenten.

Or. de

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Inschrijvingen gelden als onaanvaardbaar 
in een van de volgende gevallen:

Or. de
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Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer zij zijn ingediend door 
inschrijvers die niet over de vereiste 
kwalificaties beschikken;

b) wanneer zij zijn ingediend door 
inschrijvers die niet over de vereiste 
bewijzen van kwalificatie beschikken;

Or. de

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

c) wanneer de prijs het budget van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit zoals voor de aanvang van de 
concessiegunningsprocedure vastgesteld en 
schriftelijk gedocumenteerd met meer dan 
20% overschrijdt;

Or. de

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 6 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) wanneer zij abnormaal laag zijn 
bevonden.

d) wanneer zij meer dan 20 % lager zijn 
dan het gemiddelde van de andere 
inschrijvingen of het schriftelijk 
gedocumenteerde budget.

Or. de

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die kenmerken kunnen ook betrekking 
hebben op het specifieke proces van 

Die kenmerken kunnen ook betrekking 
hebben op het specifieke proces van 
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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.

productie of verrichting van de gevraagde 
werken, leveringen of diensten.

Or. de

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 5 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) fraude in de zin van artikel 1 van de 
Overeenkomst aangaande de bescherming 
van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschappen32 en fraude 
krachtens de voor de aanbestedende 
dienst of entiteit geldende nationale 
wetgeving;

Or. de

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) wanneer deze kennis heeft van enige 
andere ernstige schending van bepalingen 
van de Europese Unie of van nationaal 
recht gericht op de bescherming van 
publieke belangen verenigbaar met het 
Verdrag of zware overtredingen op het 
gebied van sociaal-, arbeids- en 
milieurecht;

Or. de

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) kwaliteit, waaronder technische 
verdienste, esthetische en functionele 
kenmerken, toegankelijkheid, 
milieukenmerken en innovatief karakter;

Or. de
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Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) het specifieke proces van productie of 
verrichting van de gevraagde werken, 
leveringen of diensten

Or. de

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) 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)

(i) interne kosten, met inbegrip van kosten 
met betrekking tot de aankoop, gebruik 
(zoals energieverbruik, onderhoudskosten) 
en levenseinde (zoals kosten voor ophaling 
en recycling)

Or. de

Motivering

Bij het berekenen van de levenscycluskosten dient men alleen die kosten in aanmerking te nemen 
die ontstaan voor de gebruiker van een concessie, evenals de op wettelijke regelingen 
gebaseerde externe milieukosten.

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) externe milieukosten die rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus, mits 

(j) externe milieukosten die rechtstreeks 
verband houden met de levenscyclus, mits 
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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.

de waarde in geld kan worden vastgesteld 
en gecontroleerd, die betrekking kunnen 
hebben op kosten voor de emissie van 
broeikasgassen of andere vervuilende 
emissie.

Or. de

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen zowel een 
verplichting krachtens lid 1 bindend 
voorschrijven, als het aantal 
onderaannemers afhankelijk van de 
grootte en de complexiteit van de opdracht 
beperken.

Or. de

Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 6 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Bekendmaking van wijzigingen die niet tot een nieuwe procedure voor de gunning van 
concessies leiden, wordt niet zinvol geacht.

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beëindiging van concessies Beëindiging en nieuwe aanbesteding van 
concessies

Or. de

Amendement 52
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 van meer dan 
tien procent in de rechtspersoon aan wie de 
opdracht is gegund overeenkomstig artikel 
15, lid 4;

Or. de

Motivering

Technische wijziging, herstructurering van het artikel.
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Amendement 53
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 
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.

(c) in gevallen waarin het Hof van Justitie 
van de Europese Unie in een procedure 
overeenkomstig artikel 258 van het 
Verdrag vaststelt dat een lidstaat zijn 
verplichtingen krachtens de Verdragen niet 
is nagekomen wegens het feit dat een tot 
die lidstaat behorende aanbestedende 
dienst of entiteit de betrokken concessie 
heeft gegund zonder te voldoen aan zijn 
verplichtingen krachtens de Verdragen en 
deze richtlijn, vindt een tijdige nieuwe 
aanbesteding van de concessie binnen een 
half jaar plaats. De lidstaten scheppen 
daarvoor de juridische voorwaarden.

Or. de

Motivering

Technische wijziging, herstructurering van het artikel.

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in geval van concessies voor openbare 
werken of concessies voor werken, de 
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, 

a) in geval van concessies voor openbare 
werken of concessies voor werken, de 
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, 
het garanderen van de toegankelijkheid 
voor gehandicapten) en de conformiteit 
met het uniale recht, de prestaties, 
veiligheid of afmetingen, met inbegrip van 
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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;

kwaliteitsborgingsprocedures, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering en 
gebruiksaanwijzingen; 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;

Or. de

Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 proefnemingsmethoden, 
verpakking, markering en etikettering,
gebruiksaanwijzingen, productieprocédés 
en -methoden in elk stadium van de 
levenscyclus van de levering of dienst, en 
conformiteitsprocedures;

b) in het geval van concessies voor 
diensten, een schriftelijke specificatie ter 
omschrijving van de vereiste kenmerken 
van een product of een dienst, zoals het 
kwaliteitsniveau, prestaties op het gebied 
van milieu en klimaat, het garanderen van 
de toegankelijkheid voor gehandicapten) 
en conformiteit met het uniale recht, 
prestaties, gebruik, veiligheid of 
afmetingen van het product, met inbegrip 
van de voor het product geldende 
voorschriften inzake handelsbenaming, 
terminologie, symbolen, proefnemingen en 
proefnemingsmethoden, verpakking, 
markering en etikettering en 
gebruiksaanwijzingen;
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