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Amendement 1
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
–

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 2
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3
Mojca Kleva

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 

(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 
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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.

of diensten voor het publiek of over de 
externalisering ervan aan derden.

Or. en

Amendement 4
Mojca Kleva

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.

Or. en

Amendement 5
Mojca Kleva

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 
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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 
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.

Or. en

Amendement 6
Mojca Kleva

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Deze richtlijn mag geen 
gevolgen hebben voor de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
of voor de betrekkingen tussen de sociale 
partners. Diensten die opdrachten 
aanbesteden, kunnen naar eigen inzicht 
zowel technische specificaties als 
toekenningcriteria gebruiken om hun 
openbarebeleidsdoelstellingen te behalen.
Op voorwaarde dat er een verband is met 
het onderwerp, mag deze richtlijn niet
bedoeld zijn om de soorten kwesties die 
een aanbestedende dienst kan aanpakken 
door technische specificaties of 
gunningcriteria, verder te beperken. De 
lidstaten mogen bepalen dat 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
entiteiten de gunning van concessies 
onder andere baseren op het criterium 
van de economisch voordeligste 
inschrijving.

Or. en
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Amendement 7
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ook voor de gunning van concessies 
voor werken en diensten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten moeten bepaalde 
coördinatiebepalingen worden ingevoerd, 
aangezien nationale autoriteiten het 
gedrag kunnen beïnvloeden van entiteiten 
die in deze sectoren werkzaam zijn en 
rekening houdend met het gesloten 
karakter van de markten waarop zij 
werkzaam zijn als gevolg van het bestaan 
van door de lidstaten verleende bijzondere 
of uitsluitende rechten voor de levering 
aan, het aanbieden of het beheer van 
netten voor het verrichten van de 
betrokken diensten.

(5) In overeenstemming met de resoluties 
van het Europees Parlement van 14 
januari 2004, 10 maart 2004 en 31 mei 
2006 moet de watersector niet worden 
geliberaliseerd maar gemoderniseerd. De 
watersector mag derhalve niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen.

Or. en

Amendement 8
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ook voor de gunning van concessies 
voor werken en diensten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten moeten bepaalde 
coördinatiebepalingen worden ingevoerd, 
aangezien nationale autoriteiten het gedrag 
kunnen beïnvloeden van entiteiten die in 
deze sectoren werkzaam zijn en rekening 
houdend met het gesloten karakter van de 
markten waarop zij werkzaam zijn als 
gevolg van het bestaan van door de 
lidstaten verleende bijzondere of 
uitsluitende rechten voor de levering aan, 
het aanbieden of het beheer van netten voor 
het verrichten van de betrokken diensten.

(5) Ook voor de gunning van concessies 
voor werken en diensten in de sectoren 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten moeten bepaalde 
coördinatiebepalingen worden ingevoerd, 
aangezien nationale autoriteiten het gedrag 
kunnen beïnvloeden van entiteiten die in 
deze sectoren werkzaam zijn en rekening 
houdend met het gesloten karakter van de 
markten waarop zij werkzaam zijn als 
gevolg van het bestaan van door de 
lidstaten verleende bijzondere of 
uitsluitende rechten voor de levering aan, 
het aanbieden of het beheer van netten voor 
het verrichten van de betrokken diensten.
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Or. de

Amendement 9
Mojca Kleva

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. Ze voorzien 
in wederzijds bindende verplichtingen, 
waarbij de uitvoering van deze werken of 
diensten is onderworpen aan specifieke 
door de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit bepaalde bindende 
verplichtingen die juridisch afdwingbaar 
zijn. Bepaalde staatshandelingen zoals 
machtigingen of schaarse 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.

Or. en

Amendement 10
Giommaria Uggias

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
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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.

Or. it

Amendement 11
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor een werkelijke
openstelling van de markt en voor een 
evenwichtige toepassing van de 
aanbestedingsregels in de sectoren water-
en energievoorziening, vervoer en 

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

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

Or. de

Amendement 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
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voorziet. sectorale wetgeving in de voorwaarden van 
die transparantie voorziet.

Or. it

Amendement 13
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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

Amendement 14
Mojca Kleva
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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 een 
lidstaat, moet van de toepassing van de 
regels van deze richtlijn vrijgesteld zijn.

Or. en

Amendement 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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 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.
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Or. it

Amendement 16
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 17
Peter Simon

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. 

(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 
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Bijgevolg moet een specifieke regeling 
worden vastgesteld voor concessie van 
deze diensten die rekening houdt met het 
feit dat deze recentelijk gereguleerd zijn.
Het invoeren van een verplichting tot 
publicatie van een vooraankondiging en 
een aankondiging van gunning van een 
opdracht voor elke concessie met een 
waarde gelijk aan of groter dan de in deze 
richtlijn vastgestelde drempels is een 
toereikende methode om informatie te 
verstrekken over zakelijke kansen aan 
potentiële inschrijvers alsook over het 
aantal en het soort gegunde opdrachten aan 
alle belanghebbenden. Voorts moeten de 
lidstaten passende maatregelen invoeren 
met betrekking tot de gunning van 
concessieopdrachten voor deze diensten 
die erop gericht zijn te zorgen voor 
inachtneming van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers terwijl aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten in 
staat worden gesteld rekening te houden 
met de specificiteit van de betrokken 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten rekening mogen 
houden met de noodzaak te zorgen voor 
kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en uitgebreidheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
participatie en de empowerment van 
gebruiker en innovatie.

worden vastgesteld voor concessie van 
deze diensten die rekening houdt met het 
feit dat deze recentelijk gereguleerd zijn. 
Het invoeren van een verplichting tot 
publicatie van een vooraankondiging en 
een aankondiging van gunning van een 
opdracht voor elke concessie met een 
waarde gelijk aan of groter dan de in deze 
richtlijn vastgestelde drempels is een 
toereikende methode om informatie te 
verstrekken over zakelijke kansen aan 
potentiële inschrijvers alsook over het 
aantal en het soort gegunde opdrachten aan 
alle belanghebbenden. Voorts moeten de 
lidstaten passende maatregelen invoeren 
met betrekking tot de gunning van 
concessieopdrachten voor deze diensten 
die erop gericht zijn te zorgen voor 
inachtneming van de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling van 
ondernemers terwijl aanbestedende 
diensten en aanbestedende entiteiten in 
staat worden gesteld rekening te houden 
met de specificiteit van de betrokken 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat aanbestedende diensten en 
aanbestedende entiteiten rekening mogen 
houden met de noodzaak te zorgen voor 
kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, 
beschikbaarheid en uitgebreidheid van de 
diensten, de specifieke behoeften van 
verschillende categorieën gebruikers, de 
participatie en de empowerment van 
gebruiker en innovatie.

Or. de

Amendement 18
Mojca Kleva

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 
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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 een hoog niveau van kwaliteit, 
veiligheid en betaalbaarheid, gelijke 
behandeling en bevordering van 
universele toegang en bevordering van 
gebruikersrechten in openbare diensten te 
verzekeren.

Or. en

Amendement 19
Mojca Kleva

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 
staatssteun, en aan welke bijzondere 
verplichtingen zij onderworpen zijn.

Or. en

Amendement 20
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 21
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 22
Heide Rühle

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

(7) Een "concessie voor diensten": een
schriftelijk gesloten contract onder 
bezwarende titel waarbij een of meer 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
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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.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 23
Peter Simon

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

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 24
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 25
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 26
Mojca Kleva
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende concessies waarvan de waarde 
5 000 000 EUR of meer bedraagt in geval 
van concessies met een looptijd tot 5 jaar:

Or. en

Amendement 27
Mojca Kleva

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze richtlijn is van toepassing op 
de volgende concessies waarvan de 
waarde 10 000 000 EUR of meer bedraagt 
in geval van concessieovereenkomsten 
met een looptijd van meer dan 5 jaar:
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.

Or. en

Amendement 28
Mojca Kleva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Concessies voor diensten waarvan de 
waarde 2 500 000 EUR of meer, maar 
minder dan 5 000 000 EUR bedraagt, met 
uitzondering van sociale diensten en andere 
specifieke diensten, zijn onderworpen aan 
de verplichting een aankondiging van de 

2. Concessies voor diensten met een 
looptijd tot 5 jaar 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 
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gunning van een concessie in 
overeenstemming met de artikelen 27 en 
28 te publiceren.

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

Or. en

Amendement 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 30
Jan Březina

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.

Or. cs

Motivering

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

Amendement 31
Heide Rühle

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 netwerkinfrastructuur in 
verband met de in bijlage III vastgestelde 
activiteiten.

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, waarbij het gaat om diensten.

Or. en

Amendement 32
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) die door een aanbestedende dienst of 
door een aanbestedende entiteit worden 
gegund aan een ondernemer 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,

Or. en

Amendement 33
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) of om concessies voor diensten 
waarvoor bij de inwerkingtreding van 
deze richtlijn een op nationaal niveau 
gereglementeerd tarief geldt dat is 
vastgelegd in de wetgeving of regelgeving.

Or. en

Amendement 34
Heide Rühle

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
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Or. en

Amendement 35
Giommaria Uggias

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;

Or. it

Amendement 36
Peter Simon

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;

Or. de

Motivering

In Protocol nr. 26 bij het Verdrag van Lissabon wordt het recht op regionaal en lokaal 
zelfbestuur met betrekkin g 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 37
Peter Simon
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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;

Or. de

Amendement 38
Peter Simon

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;

Or. de

Amendement 39
Heide Rühle

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 
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 transacties
die met de Europese Faciliteit voor 
financiële stabiliteit worden uitgevoerd
alsook verrichtingen om de 
aanbestedende diensten van geld of 
kapitaal te voorzien;

Or. en

Amendement 40
Mojca Kleva
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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 
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 worden uitgevoerd, alsook 
verrichtingen om de aanbestedende 
diensten van geld of kapitaal te voorzien;

Or. en

Amendement 41
Peter Simon

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

Or. de

Amendement 42
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) arbeidsovereenkomsten; e) arbeidsovereenkomsten en verplichte 
socialebeschermingsregelingen;

Or. en

Amendement 43
Heide Rühle

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 Raad.19

g) vervoersdiensten, voorzover deze zijn 
geregeld bij andere communautaire 
besluiten. 

Or. en

Amendement 44
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) civiele bescherming, de 
voorbereiding op noodsituaties en de 
bestrijding daarvan, en dagelijkse 
risicopreventie;

Or. en

Amendement 45
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) diensten in verband met de winning, 
distributie en levering van drinkwater en 
het beheer van afvalwater;
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Or. en

Amendement 46
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) sociale diensten en 
gezondheidsdiensten;

Or. en

Amendement 47
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quinquies) niet-economische diensten 
van algemeen belang.

Or. en

Amendement 48
Peter Simon

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 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 
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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;

Or. de

Amendement 49
Peter Simon

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 activiteiten van 
de rechtspersoon die voorwerp van de 
opdracht zijn 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

Amendement 50
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 51
Peter Simon
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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 
beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Or. de

Amendement 52
Peter Simon

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 eenheid of eenheden of aan 
een andere rechtspersoon die door dezelfde 
aanbestedende dienst wordt gecontroleerd.

Or. de

Amendement 53
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 rechtspersoon volledig 
eigendom is van de aanbestedende dienst 
of aanbestedende entiteit;

Or. de

Amendement 54
Peter Simon

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 activiteiten van 
die rechtspersoon die voorwerp van de 
opdracht zijn 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 55
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 56
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van punt a) worden 
aanbestedende diensten of entiteiten als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea, van artikel 
4 geacht gezamenlijk toezicht over een 
rechtspersoon uit te oefenen wanneer aan 
de volgende cumulatieve voorwaarden is 
voldaan:

Schrappen

a) de besluitvormingsorganen van de 
gecontroleerde rechtspersonen zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle deelnemende aanbestedende diensten 
of aanbestedende entiteiten als bedoeld in 
lid 1, eerste alinea, van artikel 4;
b) deze aanbestedende diensten of 
aanbestedende entiteiten als bedoeld in lid 
1, eerste alinea, van artikel 4 zijn in staat 
gezamenlijk beslissende invloed uit te 
oefenen over de strategische 
doelstellingen en significante beslissingen 
van de gecontroleerde rechtspersoon;
c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft 
geen andere belangen na dan die van de 
met hem verbonden autoriteiten;
d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt 
uit de overheidsopdrachten met de 
aanbestedende diensten geen andere winst 
dan een vergoeding van de reële kosten.

Or. de
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Amendement 57
Peter Simon

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;

Schrappen

Or. de

Amendement 58
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbaar belang;

b) de overeenkomst berust alleen op 
overwegingen die verband houden met het 
openbaar belang, en de diensten alsook de 
daarvoor noodzakelijke hulpdiensten 
hebben daarop betrekking;

Or. de

Amendement 59
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de deelnemende aanbestedende 
diensten of entiteiten verrichten op de 
open markt niet meer dan 10% van de 
activiteiten, in omzet uitgedrukt, die 
relevant zijn in het kader van de 
overeenkomst;

Schrappen
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Or. de

Amendement 60
Peter Simon

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

Or. de

Amendement 61
Jan Březina

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

Or. cs

Amendement 62
Peter Simon

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 

Schrappen
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gecontroleerd bij de gunning van de 
concessie of de sluiting van de 
overeenkomst.
De uitzonderingen waarin dit artikel 
voorziet, zijn niet langer van toepassing 
zodra een privé-deelneming plaatsvindt, 
hetgeen tot gevolg heeft dat de lopende 
concessies voor concurrentie moeten 
worden opengesteld door middel van 
gewone procedures voor de gunning van 
concessies.

Or. de

Amendement 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

Amendement 64
Mojca Kleva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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 

1. 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 
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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.

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.

Aanbestedende diensten mogen 
gedurende de procedure maar voor 
ontvangst van de inschrijvingen, de 
minimumeisen en de gunningscriteria 
aanpassen zonder rectificatie met 
algemene bekendmaking, indien de 
betreffende wijziging geen invloed heeft 
voor de kring van gegadigden.
Aanbestedende diensten dienen de 
betrokken gegadigden hiervan te 
informeren en dienen een redelijke 
verlenging van de inschrijvingstermijn in 
acht te nemen.

Or. en

Amendement 65
Mojca Kleva

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:

Or. en

Amendement 66
Mojca Kleva

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

c bis) milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften, sociale en 
arbeidswetgeving, en in uniale en 
nationale wetgeving en collectieve 
overeenkomsten vastgestelde bepalingen 
en normen, die van toepassing zijn daar 
waar de verrichting van de werken en de 
diensten en de leveringen plaatsvinden.

Or. en

Amendement 67
Mojca Kleva

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De aanbestedende diensten beperken alle 
voorwaarden voor deelneming tot die 
welke geschikt zijn ervoor te zorgen dat 
een gegadigde of inschrijver over de 
juridische, financiële, commerciële en 
technische capaciteit beschikt om de te 
gunnen concessie uit te voeren. Alle eisen 
houden verband en zijn evenredig met het 
voorwerp van de opdracht, zijn niet-
discriminerend en kunnen, indien nodig, 
gepaard gaan met minimumeisen.

Or. en

Amendement 68
Mojca Kleva

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.

Or. en

Amendement 69
Mojca Kleva

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.

Or. en

Amendement 70
Mojca Kleva

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) wanneer deze kennis heeft van 
enige ernstige schending van milieu-, 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, 
sociale en arbeidswetgeving, en in uniale 
en nationale wetgeving en collectieve 
overeenkomsten vastgestelde bepalingen 
en normen, die van toepassing zijn daar 
waar de verrichting van de werken en de 
diensten en de leveringen plaatsvinden.

Or. en

Amendement 71
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Concessies worden gegund op basis van 
objectieve criteria die ervoor zorgen dat de 
beginselen van transparantie, niet-
discriminatie en gelijke behandeling in acht 
worden genomen en die het mogelijk
maken dat een algeheel economisch 
voordeel voor de aanbestedende dienst of 
de aanbestedende entiteit kan worden 
vastgesteld.

Or. cs

Amendement 72
Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Die criteria 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.

Or. cs

Amendement 73
Mojca Kleva

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, 

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

Or. en

Amendement 74
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

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 75
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

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 76
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Amendement 77
Peter Simon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wat water betreft: Deze richtlijn is 
eveneens van toepassing op concessies die 
door entiteiten welke een activiteit 
waarvan hiervoor sprake uitoefenen, 
gegund of georganiseerd worden en 
verband houden met een van de volgende 
punten: De toevoer van drinkwater aan 
netten bestemd voor openbare 
dienstverlening door een aanbestedende 
entiteit als bedoeld in lid 1, eerste alinea 
en lid 2 van artikel 4 wordt niet als een in 
alinea 1 bedoelde activiteit beschouwd, 
wanneer alle volgende voorwaarden zijn 
vervuld:

Schrappen

(a) de beschikbaarstelling of exploitatie 
van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de 
productie, het vervoer of de distributie van 
drinkwater;
(b) de drinkwatertoevoer aan deze netten.
(c) waterbouwtechnische projecten, 
bevloeiing of drainage voor zover de voor 
drinkwatervoorziening bestemde 
hoeveelheid water groter is dan 20% van 
de totale hoeveelheid water die door 
middel van deze projecten of deze 
bevloeiings- of drainage-installaties ter 
beschikking wordt gesteld, of
(d) de afvoer of behandeling van 
afvalwater.
(e) de productie van drinkwater door de 
betrokken entiteit geschiedt omdat het 
verbruik ervan noodzakelijk is voor de 
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uitoefening van een andere dan de in de 
leden 1 tot en met 4 van deze bijlage 
bedoelde activiteit;
(f) de toevoer aan het openbare net hangt 
uitsluitend af van het eigen verbruik van 
de entiteit en heeft niet meer bedragen 
dan 30 % van de totale 
drinkwaterproductie van de entiteit 
berekend als het gemiddelde over de 
laatste drie jaren, met inbegrip van het 
lopende jaar.

Or. de


