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RECTIFICATIE
op Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten
(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1)

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 januari 2014 met het 
oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn

P7_TA-PROV(2014)0024)
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Overeenkomstig artikel 216 van het Reglement van het Europees Parlement wordt de 
aangehaalde richtlijn als volgt gewijzigd:

1. In artikel 31, lid 5, derde alinea, wordt punt a) vervangen door:

"a) indien de betrokken aanvrager overeenkomstig artikel 38, leden 4 tot en met 9, 

kan of moet worden uitgesloten, of niet voldoet aan de uit hoofde van artikel 38, 

lid 1, door de aanbestedende dienst of aanbestedende instantie bepaalde 

selectiecriteria;";

2. In artikel 33, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

"Concessieaankondigingen, aankondigingen van de gunning van een concessie en de 

in artikel 43, lid 1, tweede alinea, bedoelde aankondiging bevatten de in de bijlagen 

V, VI, VII, VIII en XI bedoelde informatie in de vorm van standaardformulieren, met 

inbegrip van standaardformulieren voor corrigenda.";

3. In Bijlage II:

(a) wordt punt 1, tweede alinea, inleidende formule, vervangen door:
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"De toevoer van gas of warmte aan vaste netten bestemd voor openbare 

dienstverlening door een aanbestedende instantie als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder 

b) en c), wordt niet als een in de eerste alinea van dit punt bedoelde activiteit 

beschouwd, wanneer alle volgende voorwaarden zijn vervuld:";

(b) wordt punt 2, derde alinea, inleidende formule, vervangen door:

"De toevoer van elektriciteit aan netten bestemd voor openbare dienstverlening door 

een aanbestedende instantie als bedoeld in artikel 4, lid 1, punten b) en c), wordt niet 

als een in de eerste alinea van dit punt bedoelde activiteit beschouwd, wanneer alle 

volgende voorwaarden zijn vervuld:".


