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1 Paragraaf 24. 
2 Paragraaf 18.
3 Arrest van 18 november 1999 inzake C-107/98 Teckal [1999], Jurisprudentie I-08121, §50; arrest van 
11 januari 2005 inzake C-26/03 Stadt Halle en RPL Lochau [2005], nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, 
§49; arrest van 13 december 2005 inzake C-458/03 Parking Brixen [2005], nog niet gepubliceerd in de 
Jurisprudentie, §49.
4 Meerderheid van het kapitaal, ondergeschiktheid ten opzichte van de territoriale overheid, activiteit in 
hoofdzaak uitgeoefend op het grondgebied van deze overheid. 
5 Niet minimalisering van de kosten voor de territoriale overheid. Impliciet in het arrest van 17 september 2002 
inzake C-513/99 Concordia [1999], nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie. 

SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

overwegende dat met de strategie van Lissabon de totstandbrenging wordt voorgesteld van A.
een "actieve en dynamische welvaartsstaat"1 en de verwezenlijking van "ambitieuze 
doelstellingen op het gebied van groei, werkgelegenheid en sociale insluiting"2, dat moet 
worden gezorgd voor de coherentie van deze doelstellingen met de mededingingsregels en 
dat deze doelstellingen juridisch moeten worden beveiligd, 

overwegende dat de richtlijnen 2004/18 en 2004/17 geen duidelijke definitie van "in house"-B.
contracten bevatten,

overwegende dat de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake "in house"-contracten C.
beperkt is tot de signalisatie in arresten3 van aanwijzingen die een uitzondering op de regels 
inzake overheidsopdrachten verantwoorden, 

overwegende dat diverse lidstaten plaatselijke overheden aanmoedigen D.
geïnstitutionaliseerde publiek-publieke partnerschappen op te richten, waarover geen vaste 
rechtspraak bestaat,

overwegende dat het Hof criteria heeft voorgesteld die het mogelijk maken bepaalde E.
geïnstitutionaliseerde publiek-private partnerschappen als "in house"-contracten4 te 
beschouwen,

overwegende dat het Hof overeenkomstig de strategie van Lissabon winstmaximalisatie F.
voor de territoriale bevolking als eerste criteria voor de toewijzing van 
overheidsopdrachten heeft vastgesteld5,

verzoekt de Commissie een wetgevingskader voor te stellen met een definitie van 1.
"in house"-betrekkingen waarbij zij zich door de criteria van het Hof van Justitie laat 
inspireren;

verzoekt de Commissie bijkomende preciseringen te verstrekken over het concept "van 2.
openbare orde", om te bepalen op welke vormen van publiek-publieke partnerschappen het 
subsidiariteitsbeginsel van toepassing is en niet de regels inzake overheidsopdrachten; 
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6 Met name plaatselijke werkgelegenheid en milieu. 

verzoekt de Commissie de criteria van het Hof te hanteren en rekening met de 3.
doelstellingen van de top van Lissabon6 te houden bij haar beoordeling van de activiteit van 
de actieve en dynamische welvaartsstaat als aanbestedende instantie.


