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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling 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 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Deze richtlijn mag niet de 
financiering betreffen van diensten van 
algemeen economisch belang, noch 
stelsels van door de lidstaten in 
overeenstemming met de 
mededingingsregels van de Gemeenschap 
verstrekte steun, met name op sociaal 
gebied. Nationale, regionale en lokale 
autoriteiten moeten hun essentiële rol en 
ruime discretionaire bevoegdheid 
behouden inzake het verrichten, doen 
verrichten en organiseren van diensten 
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van algemeen belang op een manier die 
zoveel mogelijk in overeenstemming is 
met de behoeften van de gebruikers en 
aansluit bij het nastreven van hun 
overheidsbeleidsdoelstellingen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 4
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 5

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.

(19) Gelet op de schadelijke gevolgen voor 
de concurrentie dient gunning van 
concessies zonder voorafgaande publicatie 
alleen in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden te worden toegestaan.
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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.

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

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 7

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

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

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

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

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten zijn, in 
overeenstemming met het beginsel van 
bestuurlijke vrijheid en overeenkomstig de 
EU-verdragen, vrij om te beslissen hoe zij 
de uitvoering van het werk en de levering 
van de diensten waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn het beste kunnen 
inrichten, organiseren en beheren 
overeenkomstig de wetgevende regelingen 
en de methoden die zij het doeltreffendst 
achten om met name een hoog niveau van 
kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid, 
gelijke behandeling en bevordering van 
universele toegang en bevordering van 
gebruikersrechten in openbare diensten te 
verzekeren.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
de vrijheid van de lidstaten om in 
overeenstemming met het uniale recht 
vast te stellen wat zij als diensten van 
algemeen economisch belang 
beschouwen, hoe deze diensten moeten 
worden georganiseerd en gefinancierd, in 
overeenstemming met de regels inzake 
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staatssteun, en aan welke bijzondere 
verplichtingen zij onderworpen zijn.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht de werken of diensten te 
exploiteren als bedoeld in de punten 2, 4 en 
7 van de eerste alinea houdt de overdracht 
aan de concessiehouder in van het 
wezenlijk operationeel risico. De 
concessiehouder wordt geacht het 

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 
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wezenlijk operationeel risico op zich te 
nemen wanneer er geen garantie 
voorhanden is dat de gedane investeringen 
of de kosten die gemaakt zijn bij het 
exploiteren van de werken of diensten die 
het voorwerp van de concessie vormen, 
kunnen worden terugverdiend.

wezenlijk operationeel risico op zich te 
nemen wanneer er geen garantie 
voorhanden is dat de gedane investeringen 
of de kosten die gemaakt zijn bij het 
exploiteren van de werken of diensten die 
het voorwerp van de concessie vormen, 
kunnen worden terugverdiend; dit geldt 
tevens voor gevallen waarin het 
operationeel risico vanaf het begin 
verlaagd is.

Motivering

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

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 13

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

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.

Aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten behandelen ondernemers op 
gelijke basis en handelen op transparante 
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.

Motivering

Toepassing van het evenredigheidsbeginsel op bepaalde organen die onder het voorstel voor een 
richtlijn vallen kan een gevaar inhouden.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) diensten van algemeen economisch 
belang;
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Motivering

In Protocol nr. 26 bij het Verdrag van Lissabon wordt het recht op regionaal en lokaal 
zelfbestuur met betrekking tot openbare diensten nadrukkelijk erkend en wordt de ruime 
discretionaire bevoegdheid van de autoriteiten vastgelegd betreffende de vraag hoe zij deze 
diensten kunnen verrichten, doen verrichten en organiseren op een manier die zoveel mogelijk in 
overeenstemming is met de behoeften van de gebruikers. De richtlijn kan derhalve niet op deze 
diensten van toepassing zijn.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) civiele bescherming, 
rampenbestrijding en dagelijkse 
risicopreventie;

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) arbitrage- en bemiddelingsdiensten; (c) arbitrage- en bemiddelingsdiensten, 
juridische diensten en notarisdiensten;

Amendement 18

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

(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 
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stabiliteit worden uitgevoerd; stabiliteit worden uitgevoerd, alsook 
verrichtingen om de aanbestedende 
diensten van geld of kapitaal te voorzien;

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) arbeidsovereenkomsten; (e) arbeidsovereenkomsten en verplichte 
socialebeschermingsregelingen;

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 – 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 Raad19.

(g) vervoersdiensten, voor zover deze zijn 
geregeld bij andere communautaire 
besluiten;

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) sociale diensten en 
gezondheidsdiensten.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

aanbestedende entiteit oefent op de 
betrokken rechtspersoon toezicht uit zoals 
op zijn eigen diensten; er wordt van 
uitgegaan dat dit het geval is wanneer die 
dienst of entiteit een beslissende invloed 
heeft op zowel de strategische 
doelstellingen als op de belangrijke 
beslissingen van de gecontroleerde 
rechtspersoon; ter vaststelling van een 
dergelijk toezicht kunnen tevens 
elementen als de omvang van de 
vertegenwoordiging in de bestuurs-, 
leidinggevende of toezichthoudende 
organen, de desbetreffende informatie in 
de statuten, of de eigendomsstructuur 
worden aangevoerd; het is geen 
noodzakelijk vereiste dat de 
gecontroleerde rechtspersoon volledig 
eigendom is van de aanbestedende dienst 
of aanbestedende entiteit;

Amendement 23

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 
gezamenlijk toezicht uit zoals op hun eigen 
diensten; er wordt van uitgegaan dat dit 
het geval is wanneer die dienst of entiteit 
een beslissende invloed heeft op zowel de 
strategische doelstellingen als op de 
belangrijke beslissingen van de 
gecontroleerde rechtspersoon; ter 
vaststelling van een dergelijk toezicht 
kunnen tevens elementen als de omvang 
van de vertegenwoordiging in de 
bestuurs-, leidinggevende of 
toezichthoudende organen, de 
desbetreffende informatie in de statuten, 
of de eigendomsstructuur worden 
aangevoerd; het is geen noodzakelijk 
vereiste dat de gecontroleerde 
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rechtspersoon volledig eigendom is van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit;

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de overeenkomst houdt geen andere 
financiële overdrachten tussen de 
deelnemende aanbestedende diensten of 
entiteiten in dat die welke 
overeenstemmen met een vergoeding voor 
de reële kosten van werken, leveringen of 
diensten;

Schrappen

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende diensten specificeren in 
de concessieaankondiging de 
deelnemingsvoorwaarden betreffende:

De aanbestedende diensten specificeren in 
de concessieaankondiging, de uitnodiging 
tot indiening van inschrijvingen of de
deelnemingsvoorwaarden, een 
beschrijving van de concessie en de 
gunningscriteria betreffende:

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen

Motivering

Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak in de zaak C-324/98 vastgesteld dat de 
lidstaten er enkel toe verplicht zijn een controle achteraf toe te staan van de vraag of de 
procedure op onpartijdige wijze is uitgevoerd.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak in de zaak C-324/98 vastgesteld dat de 
lidstaten er enkel toe verplicht zijn een controle achteraf toe te staan van de vraag of de 
procedure op onpartijdige wijze is uitgevoerd.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel schrappen
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