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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet ytrede sig i 2011 kritisk til kravene om en eventuel retsakt om 
koncessioner.
Kommissionens forslag ville tværtimod skabe en mængde nye problemer.

Statens opgaver

Staten stiller via sine organisatoriske dele tjenesteydelser og varer til rådighed for borgerne. 
Disse tjenesteydelser og varer kan bl.a. opdeles i tjenestepligtydelser, sociale ydelser af almen 
interesse, tjenester af almen økonomisk interesse og tjenester af almen interesse1.
Det er vanskeligt at skelne, og dette gøres ofte senere af domstolene. I forslaget foretages 
ingen skelnen.

Staten giver med henblik på løsning af opgaverne kontrakter efter offentlige udbud, delvis 
som koncessioner. I forslaget foretages ingen afgrænsning, og der anføres ingen gensidige 
udelukkelseskriterier.

Ifølge art. 14 i EUF-traktaten og protokol 26 til EUF-traktaten afgør lokale, regionale og 
nationale myndigheder, om de selv vil levere varer og tjenesteydelser af almen interesse eller 
vil udbyde dem. I den forbindelse står forsyning af borgerne i centrum, ikke kriterierne for det 
indre marked. Derfor må der defineres et specifikt anvendelsesområde. 

Alle statslige niveauer løser opgaver og efterstræber mål, som sikrer det fælles vel, samfundet 
og sammenholdet. 
Beslutningstagerne befinder sig på grund af udbudskriterierne i en position, der begrænser 
deres muligheder for at træffe afgørelse: 
I forslaget anføres kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 
Udover prisen og omkostningerne kan der inddrages visse ”tekniske” kriterier. Afgørelsen af 
”om” der skal foretages udbud er dermed indsnævret: Offentlige budgetter med finansielle 
problemer kan således se sig tvunget til udbud, da ansatte i det offentlige ofte tjener mere end 
ansatte i private virksomheder. 
Målet med et direktiv om koncessioner er ikke faktisk at bidrage til en privatisering af 
statslige opgaver.

Også spørgsmålet om ”hvordan” tildelingen sker, begrænses af de snævre tildelingskriterier. 

Da der i forslaget ikke skelnes mellem de forskellige tjenesters art, kan retten til 
selvbestemmelse og den frie ret til at levere tjenesteydelser kollidere. Det kan kun undgås ved 
at udelukke visse tjenester.

En regulering vedrørende koncessioner har ikke til opgave at sanere de offentlige budgetter. I 
stedet for pres fra udbudssiden i form af lave priser og omkostninger bør dette ske via en 
forbedring af indkomstsiden.

                                               
1 Kommissionens meddelelse COM(2011) 900 endelig.
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Generelle kriterier 

Direktivforslaget skaber ingen retssikkerhed. Definitionen af koncessioner er forskellig fra 
Domstolens. Dette vil medføre nye afgørelser. En afgrænsning til andre kontraktforhold som 
licenser, tilladelser osv. mangler.

Kriteriet risikooverførsel er utilstrækkeligt. Bliver en koncessionshaver inden for 
vandforsyning insolvent, skal byen stadig sikre vandforsyningen. Risikoen overgår aldrig helt 
til koncessionshaveren.

Der sikres ikke transparens og enkelhed i proceduren.

Det er uklart, hvor længe sådanne ordninger skal gælde. Der angives intet om fremtidige krav 
og behov for omforhandling.

Kvalitetssikring og kriteriet om en lav pris strider mod hinanden.

Beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold

Kriteriet om en lav pris fører erfaringsmæssigt til et pres på antallet af beskæftigede hos de 
berørte aktører og underentreprenører samt på arbejdsvilkårene. Dette er uforeneligt med den 
horisontale sociale klausul i EUF-traktatens artikel 9.
Kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud medfører fremme af sociale kriterier. I 
forslaget anføres hverken en klausul om overholdelse af de kollektive aftaler eller andre 
kriterier. Dermed skabes der en prisunderbydelseskonkurrence til skade for arbejdstagerne.

I forbindelse med overholdelse af kriterierne henvises til overholdelse af nationale og 
europæiske arbejdsretlige standarder. De nationale standarder skal imidlertid være i 
overensstemmelse med EU-retten. Anvendelse af princippet ”lige løn for lige arbejde på 
sammenlignelige arbejdspladser” udelukkes dermed i praksis.

Der mangler en udtrykkelige henvisning til, at intet land hindres i at overholde ILO-
konvention C 94, og at alle medlemsstater opfordres til at ratificere og overholde denne 
konvention.

Sociale tjenesteydelser er navnlig på lokalt niveau snævert forbundet med menneskenes liv og 
sundhed. Disse tjenester bør helt undtages, lige som tjenester, der stilles til rådighed af 
arbejdstagerorganisationer.

Overholdelse af obligatoriske arbejdsvilkår er ofte vanskelig at gennemtvinge hos 
underentreprenører. Det solidariske ansvar med hovedleverandøren mangler. 

******

Som følge af førnævnte årsager foreslog ordføreren Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender at forkaste Kommissionens forslag. Udvalget fulgte imidlertid ikke dette forslag 
og vedtog ændringsforslag.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag1

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I henhold til artikel 9 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal Unionen ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tage hensyn til de krav, der er 
forbundet med fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed. 
Dette direktiv bidrager til opnåelsen af 
disse mål ved at fremme bæredygtige 
koncessionskontrakter, integration af 
sociale kriterier i alle faser af 
koncessionsproceduren samt overholdelse 
af forpligtelserne med hensyn til sociale 
vilkår og beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
lovgivning, national lovgivning og 
international arbejdsmarkedslovgivning, 
voldgift, kollektive aftaler og kontrakter.
Dette direktiv bør ikke forhindre 
medlemsstaterne i at overholde ILO-
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i 
offentlige kontrakter og kræve 
indarbejdelse af arbejdsklausuler i 
tjenesteydelseskoncessioner.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) De nationale, regionale og lokale 
myndigheder har i henhold til artikel 14 i 
TEUF i forbindelse med protokol nr. 26 i 
TEUF vide skønsbeføjelser, når de 
beslutter sig for, hvorvidt og hvordan og i 
hvilket omfang de selv ønsker at udføre 
offentlige funktoner.
Offentlige myndigheder kan udføre 
offentlige opgaver med egne ressourcer 
uden at være forpligtet til at anvende 
eksterne økonomiske aktører. Dette kan 
de gøre i samarbejde med andre offentlige 
myndigheder.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Den vigtige rolle og de vide 
skønsbeføjelser, som nationale, regionale 
og lokale myndigheder har med hensyn til 
at levere, udlægge og tilrettelægge 
tjenesteydelser af almen interesse så tæt 
på brugernes behov som muligt, er også i 
overensstemmelse med artikel 2, 3, 4 og 
14 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, protokol nr. 26 om 
tjenesteydelser af almen interesse og 
artikel 36 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) En gennemgang af de såkaldte udgår
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prioriterede og ikke-prioriterede 
tjenesteydelser (A- og B-tjenesteydelser), 
som Kommissionen har foretaget, har vist, 
at det ikke er berettiget at begrænse den 
fulde anvendelse af lovgivningen om 
offentlige indkøb til en afgrænset gruppe 
af tjenesteydelser.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) På baggrund af resultaterne af den 
evaluering, som Kommissionen 
gennemførte vedrørende reformen af 
reglerne for offentlige indkøb, bør kun de 
tjenesteydelser, der har en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især de 
såkaldte personlige tjenesteydelser, såsom 
visse social, sundhedsmæssige og
uddannelsesmæssige tjenesteydelser, 
udelukkes fra direktivets fulde anvendelse. 
Disse tjenester ydes i en særlig 
sammenhæng, som er meget forskellig fra 
medlemsstat til medlemsstat som følge af 
forskellige kulturelle traditioner. Der skal 
derfor fastlægges en særlig ordning for 
koncessioner for disse tjenesteydelser, som 
tager hensyn til, at de først for nylig er 
blevet reguleret. En forpligtelse til at 
offentliggøre en forhåndsmeddelelse og en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
koncessioner, hvis værdi er lig med eller 
højere end de tærskelværdier, der er fastsat 
i dette direktiv, er en hensigtsmæssig måde 
at meddele oplysninger om 
forretningsmuligheder til potentielle 
tilbudsgivere og om antallet og type af 
kontrakter, der kan tildeles interesserede 
parter. Medlemsstaterne bør endvidere 
indføre passende foranstaltninger, hvad 
angår tildeling af koncessionskontrakter for 
disse tjenesteydelser, der har til formål at 
sikre overensstemmelse med principperne 

(21) På baggrund af resultaterne af den 
evaluering, som Kommissionen 
gennemførte vedrørende reformen af 
reglerne for offentlige indkøb, bør kun de 
tjenesteydelser, der har en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især de 
såkaldte personlige tjenesteydelser, såsom 
visse uddannelsesmæssige tjenesteydelser, 
udelukkes fra direktivets fulde anvendelse. 
Disse tjenester ydes i en særlig 
sammenhæng, som er meget forskellig fra 
medlemsstat til medlemsstat som følge af 
forskellige kulturelle traditioner. Der skal 
derfor fastlægges en særlig ordning for 
koncessioner for disse tjenesteydelser, som 
tager hensyn til, at de først for nylig er 
blevet reguleret. En forpligtelse til at 
offentliggøre en forhåndsmeddelelse og en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
koncessioner, hvis værdi er lig med eller 
højere end de tærskelværdier, der er fastsat 
i dette direktiv, er en hensigtsmæssig måde 
at meddele oplysninger om 
forretningsmuligheder til potentielle 
tilbudsgivere og om antallet og type af 
kontrakter, der kan tildeles interesserede 
parter. Medlemsstaterne bør endvidere 
indføre passende foranstaltninger, hvad 
angår tildeling af koncessionskontrakter for 
disse tjenesteydelser, der har til formål at 
sikre overensstemmelse med principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
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om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt give 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere mulighed for at tage hensyn til 
de pågældende tjenesteydelsers særlige 
karakter. Medlemsstaterne bør sikre, at 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere har mulighed for at tage 
hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
at der er adgang til dem, og at de er alment 
tilgængelige, til de forskellige brugeres 
særlige behov, at brugerne inddrages og får 
indflydelse samt innovation.

økonomiske aktører samt give 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere mulighed for at tage hensyn til 
de pågældende tjenesteydelsers særlige 
karakter. Medlemsstaterne bør sikre, at 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere har mulighed for at tage 
hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
at der er adgang til dem, og at de er alment 
tilgængelige, til de forskellige brugeres 
særlige behov, at brugerne inddrages og får 
indflydelse samt innovation.

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at lade social- og sundhedstjenester stå uden for reguleringen.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre gennemsigtighed og 
ligebehandling bør kriterierne for tildeling 
af koncessioner altid opfylde visse 
generelle standarder. De bør på forhånd 
gøres offentlig tilgængelige for alle 
potentielle tilbudsgivere, vedrøre 
kontraktens genstand og ikke give den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De 
bør sikre muligheden for effektiv 
konkurrence og bør være ledsaget af krav, 
der giver mulighed for en effektiv kontrol 
af tilbudsgivernes oplysninger. For at 
overholde disse normer og samtidig øge 
retssikkerheden bør medlemsstaterne stille 
som krav, at kriteriet om det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud anvendes.

(25) For at sikre gennemsigtighed og 
ligebehandling bør kriterierne for tildeling 
af koncessioner altid opfylde visse 
generelle standarder. De bør på forhånd 
gøres offentlig tilgængelige for alle 
potentielle tilbudsgivere, vedrøre 
kontraktens genstand og ikke give den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De 
bør sikre muligheden for effektiv 
konkurrence og bør være ledsaget af krav, 
der giver mulighed for en effektiv kontrol 
af tilbudsgivernes oplysninger. For at 
overholde disse normer og samtidig øge 
retssikkerheden bør medlemsstaterne stille 
som krav, at kriteriet om det økonomisk 
mest fordelagtige og bæredygtige tilbud 
anvendes.

Ændringsforslag 7
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Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Når ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere vælger at tildele en 
koncession til den, der har givet det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, bør de 
fastlægge de økonomiske og kvalitative 
kriterier ud fra det grundlag, de vil benytte 
til at vurdere tilbuddene for at udpege det 
tilbud, der sikrer det bedste forhold mellem 
kvalitet og pris. Disse kriterier bør 
fastsættes ud fra koncessionens genstand, 
eftersom de bør gøre det muligt at vurdere 
de enkelte tilbuds resultatniveau i forhold 
til koncessionens genstand som defineret i 
de tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud.

(26) Når ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere vælger at tildele en 
koncession til den, der har givet det 
økonomisk mest fordelagtige og 
bæredygtige tilbud, bør de fastlægge de 
økonomiske og kvalitative kriterier ud fra 
det grundlag, de vil benytte til at vurdere 
tilbuddene for at udpege det tilbud, der 
sikrer det bedste forhold mellem kvalitet 
og pris. Disse kriterier bør fastsættes ud fra 
koncessionens genstand, eftersom de bør 
gøre det muligt at vurdere de enkelte 
tilbuds resultatniveau i forhold til 
koncessionens genstand som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere, sikrer, at der skabes 
muligheder for en konkurrencesituation 
ved tildeling af koncessioner. Det skal 
derfor være muligt at afgive tilbud, som 
afspejler mange forskellige tekniske 
løsningsmuligheder, så der opnås 
tilstrækkelig konkurrence. De tekniske 
specifikationer bør derfor udformes på en 
sådan måde, at kunstig indsnævring af 
konkurrence undgås gennem krav, der 
begunstiger en bestemt økonomisk aktør, 
ved at spejle de vigtigste egenskaber for de 
varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, der normalt tilbydes af den 

(28) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere, sikrer, at der skabes 
muligheder for en konkurrencesituation 
ved tildeling af koncessioner. Det skal 
derfor være muligt at afgive tilbud, som 
afspejler mange forskellige tekniske 
løsningsmuligheder, så der opnås 
tilstrækkelig konkurrence. De tekniske 
specifikationer bør derfor udformes og 
anvendes i overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkediskrimination og på en sådan måde, 
at kunstig indsnævring af konkurrence 
undgås gennem krav, der begunstiger en 
bestemt økonomisk aktør, ved at spejle de 
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pågældende økonomiske aktør. 
Udarbejdelse af de tekniske specifikationer 
i form af funktionelle og 
udførelsesrelaterede krav gør det 
almindeligvis muligt at opnå dette mål på 
bedste måde og fremme innovation. Når 
der henvises til en europæisk standard, 
eller i mangel heraf til en national standard, 
bør tilbud baseret på tilsvarende ordninger 
tages i betragtning af de ordregivende 
myndigheder henholdsvis andre 
ordregivere. For at godtgøre at der er tale 
om en tilsvarende ordning, bør det kræves, 
at tilbudsgiverne fremlægger efterprøvet 
dokumentation fra tredjepart. Anden 
relevant dokumentation, såsom teknisk 
dokumentation fra fabrikanten, bør også 
tillades, hvis den pågældende økonomiske 
aktør ikke har adgang til sådanne 
certifikater eller testrapporter eller ikke har 
mulighed for at fremskaffe dem inden for 
de fastsatte frister.

vigtigste egenskaber for de varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, der normalt tilbydes af den 
pågældende økonomiske aktør. 
Udarbejdelse af de tekniske specifikationer 
i form af funktionelle og 
udførelsesrelaterede krav gør det 
almindeligvis muligt at opnå dette mål på 
bedste måde og fremme innovation. Når 
der henvises til en europæisk standard, 
eller i mangel heraf til en national standard, 
bør tilbud baseret på tilsvarende ordninger 
tages i betragtning af de ordregivende 
myndigheder henholdsvis andre 
ordregivere. For at godtgøre at der er tale 
om en tilsvarende ordning, bør det kræves, 
at tilbudsgiverne fremlægger efterprøvet 
dokumentation fra tredjepart. Anden 
relevant dokumentation, såsom teknisk 
dokumentation fra fabrikanten, bør også 
tillades, hvis den pågældende økonomiske 
aktør ikke har adgang til sådanne 
certifikater eller testrapporter eller ikke har 
mulighed for at fremskaffe dem inden for 
de fastsatte frister.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere kunne 
henvise til en specifik fremstillingsproces, 
en specifik form for levering af 
tjenesteydelser eller en specifik proces i en 
fase i et produkts eller en tjenesteydelses 
livscyklus, forudsat at de har tilknytning til 
koncessionens genstand. For bedre at 
integrere sociale hensyn ved tildeling af 
koncessioner bør ordregiverne også have 
lov til at lade karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene indgå i 
tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende 

(29) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere kunne 
henvise til en specifik fremstillingsproces, 
en specifik form for levering af 
tjenesteydelser eller en specifik proces i en 
fase i et produkts eller en tjenesteydelses 
livscyklus, forudsat at de har tilknytning til 
koncessionens genstand. For bedre at 
integrere sociale hensyn ved tildeling af 
koncessioner bør ordregiverne også have 
lov til at lade karakteristika vedrørende 
arbejdsvilkårene indgå i 
tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende 
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myndigheder eller andre ordregivere 
anvender det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, vil sådanne kriterier kun kunne 
omfatte arbejdsforholdene for de personer, 
der er direkte involveret i den pågældende 
fremstillingsproces eller levering. Disse 
karakteristika må kun vedrøre beskyttelsen 
af det i fremstillingsprocessen involverede 
personales sundhed eller fremme af social 
integration af ugunstigt stillede personer 
eller personer i udsatte grupper, som indgår 
i det personale, der har fået til opgave at 
udføre kontrakten, herunder adgang for 
handicappede. I dette tilfælde bør 
tildelingskriterier, som indeholder sådanne 
karakteristika, under alle omstændigheder 
begrænses til de karakteristika, der har 
umiddelbar betydning for personalet i 
arbejdsmiljøet. De bør anvendes i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser og på en måde, der hverken 
direkte eller indirekte diskriminerer 
økonomiske operatører fra andre 
medlemsstater eller tredjelande, der er 
parter i denne aftale eller i 
frihandelsaftaler, som EU er part i. 
Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bør, også når de anvender 
kriteriet det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, kunne anvende organiseringen, 
kvaliteten af og erfaringen hos de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende koncession, som et 
tildelingskriterium, eftersom dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af koncessionens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

myndigheder eller andre ordregivere 
anvender det økonomisk mest fordelagtige 
og bæredygtige tilbud, vil sådanne kriterier 
kun kunne omfatte arbejdsvilkårene for de 
personer, der er direkte involveret i den 
pågældende fremstillingsproces eller 
levering. Disse karakteristika må kun 
vedrøre beskyttelsen af det i 
fremstillingsprocessen involverede 
personales sundhed eller fremme af social 
integration af ugunstigt stillede personer 
eller personer i udsatte grupper, som indgår 
i det personale, der har fået til opgave at 
udføre kontrakten, herunder adgang for 
handicappede. I dette tilfælde bør 
tildelingskriterier, som indeholder sådanne 
karakteristika, under alle omstændigheder 
begrænses til de karakteristika, der har 
umiddelbar betydning for personalet i 
arbejdsmiljøet. De bør anvendes i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser og på en måde, der hverken 
direkte eller indirekte diskriminerer 
økonomiske operatører fra andre 
medlemsstater eller tredjelande, der er 
parter i denne aftale eller i 
frihandelsaftaler, som EU er part i. 
Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bør, også når de anvender 
kriteriet det økonomisk mest fordelagtige 
og bæredygtige tilbud, kunne anvende 
organiseringen, kvaliteten af og erfaringen 
hos de medarbejdere, der er udpeget til at 
udføre den pågældende koncession, som et 
tildelingskriterium, eftersom dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af koncessionens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) For bedre at integrere sociale 
hensyn ved tildeling af koncessioner bør 
ordregiverne også have lov til at medtage 
sociale karakteristika og 
beskæftigelsespolitiske kriterier som 
f.eks.: social sikkerhed og 
beskæftigelsessikkerhed, arbejdsvilkår, 
sundheds- og sikkerhedsbestemmelser, 
fremme af beskæftigelse for 
langtidsledige, ældre arbejdstagere, unge, 
praktikanter, personer blandt ugunstigt 
stillede grupper, handicappede, personer 
med migrationsbaggrund, anstændige 
arbejdsvilkår, social inklusion, 
ligestilling, adgang til efteruddannelse på 
arbejdspladsen, menneskerettigheder og 
etisk handel.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29b) Dette direktiv sikrer anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder 
i forbindelse med overførsel af 
virksomheder, bedrifter eller dele af 
virksomheder eller bedrifter med henblik 
på at sikre overholdelsen af reglerne om 
lige konkurrence og beskyttelse af 
arbejdstagerne i forbindelse med 
overførsel af en virksomhed.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Hvis den nye koncessionshaver 
overtager arbejdstagere fra en myndighed 
eller offentlig ordregiver eller fra den 
hidtidige koncessionshaver i forbindelse 
med tildeling af en koncession, gælder 
retsvirkningerne i direktiv 2001/23/EF for 
arbejdstagerne med henblik på at sikre 
ansættelses- og arbejdsvilkårene.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke retten for 
offentlige myndigheder på alle niveauer 
til selv at beslutte, hvorvidt og i hvilket 
omfang de selv ønsker at udføre offentlige 
funktioner. Myndighederne kan udføre 
offentlige opgaver med egne ressourcer 
uden at være forpligtet til at tildele andre 
(eksterne) økonomiske aktører 
koncessioner. De kan også udføre denne 
opgave sammen med andre myndigheder.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "gensidigt bebyrdende kontrakt": en 
kontrakt baseret på en gensidig 
udveksling af udbyttet. Dette indebærer, at 
hver af aktørerne opnår fordele i kraft af 
sine tjenesteydelser, og at disse fordele 
ikke nødvendigvis er af økonomisk 
karakter.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ansættelseskontrakter e) ansættelseskontrakter eller kollektive 
aftaler, som bidrager til forbedring af 
arbejdsvilkårene

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
sammen med et rimeligt afkast på den 
investerede kapital.

Koncessionens varighed er begrænset. Der 
kan i den forbindelse også tages højde for
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne. Der kan desuden tages 
højde for yderligere objektive kriterier 
som f.eks. den offentlige interesse i 
opretholdelsen af en konstant forsyning af 
høj kvalitet eller en miljømæssigt og 
socialt bæredygtig udførelse af 
tjenesteydelsen samt de udgifter, der er 
forbundet med valget af en 
koncessionshaver og også den anslåede 
tid til at nå de resultatmål, som den 
ordregivende myndighed har fastsat.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Sociale tjenesteydelser og andre 
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specifikke tjenesteydelser
Koncessioner vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og 
som er omfattet af dette direktiv, er 
underlagt forpligtelsen i artikel 26, stk. 3,
og artikel 27, stk. 1.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i koncessionstildelingsprocedurer 
være forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
koncessioner skal udføres inden for 
rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse, hvis mere end 30 % af de 
beskæftigede i disse værksteder, hos disse 
økonomiske operatører eller i disse 
programmer er handicappede eller dårligt 
stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade retten til at
deltage i koncessionstildelingsprocedurer 
være forbeholdt:

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskyttede værksteder eller beslutte, at 
disse kontrakter skal udføres i forbindelse 
med programmer for beskyttet 
beskæftigelse, forudsat at størstedelen af 
de pågældende arbejdstagere er 
handicappede, som på grund af arten eller 
sværhedsgraden af deres handicap ikke 
kan udføre arbejde på normale 
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betingelser eller ikke let kan finde 
beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de virksomheder og programmer, hvis 
vigtigste mål er social og faglig 
integration af dårligt stillede 
arbejdstagere, forudsat at mere end 30 % 
af arbejdstagerne hos de pågældende 
økonomiske aktører eller i de pågældende 
programmer er handicappede eller dårligt 
stillede arbejdstagere.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Økonomiske aktører skal overholde de 
forpligtelser med hensyn til social 
sikkerhed og beskæftigelsessikkerhed og 
arbejdsvilkår, som gælder på det sted, 
hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
forsyningen skal udføres, som fastsat i 
national lovgivning og/eller kollektive 
aftaler eller international 
arbejdsmarkedslovgivning, som er angivet 
i bilag XIII a (nyt).

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. Detaljer om koncessionsaftaler skal 
offentliggøres og være åbne for kontrol.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De ordregivende myndigheder kan 
anvende data, der er behandlet elektronisk i 
forbindelse med offentlige 
indkøbsprocedurer, til at forhindre, opdage 
og afhjælpe fejl, der kan opstå på de 
forskellige trin, ved at udvikle egnede 
værktøjer.

8. De ordregivende myndigheder kan 
anvende data, der er behandlet elektronisk i 
forbindelse med 
koncessionstildelingsprocedurer, til at 
forhindre, opdage og afhjælpe fejl, der kan 
opstå på de forskellige trin, ved at udvikle 
egnede værktøjer.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I koncessionsbekendtgørelsen anfører de 
ordregivende myndigheder betingelserne 
for deltagelse vedrørende:

I koncessionsbekendtgørelsen eller 
-dokumentet anfører de ordregivende 
myndigheder betingelserne for deltagelse 
vedrørende:

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) ved gentagne og/eller alvorlige 
overtrædelser af sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser, som påvist i 
retskraftige domme.
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en retskraftig 
afgørelse, der fastslår, at den økonomiske 
aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser 
med hensyn til betaling af skat eller bidrag 
til sociale sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
land.

6. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en koncession, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren er bekendt med en retskraftig 
afgørelse eller en offentlig myndigheds 
retskraftige administrative afgørelser, der 
fastslår, at den økonomiske aktør ikke har 
opfyldt sine forpligtelser med hensyn til 
betaling af skat eller bidrag til sociale 
sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor 
denne er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds henholdsvis ordregiverens 
land, eller hvis en økonomisk aktør 
gentagne gange er blevet idømt 
arbejdsretlige domme eller bøder.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan udelukke en økonomisk 
aktør fra deltagelse i en tildeling af en 
koncession, hvis en af følgende betingelser 
er til stede:

Medlemsstaterne fastsætter, at den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan udelukke en økonomisk 
aktør fra deltagelse i en tildeling af en 
koncession, hvis en af følgende betingelser 
er til stede:

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) overtrædelser af social-, 
arbejdsmarkeds-, skatte- og 
miljølovgivningen.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne 
fastsætte, at de ordregivende myndigheder 
og andre ordregivere skal lægge det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud til 
grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan ud over pris og 
omkostninger omfatte ét eller flere af 
følgende kriterier:

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne 
fastsætte, at de ordregivende myndigheder 
og andre ordregivere skal lægge det 
økonomisk mest fordelagtige og 
bæredygtigt tilbud til grund for
koncessionstildelingen. Kriterierne kan ud 
over pris og omkostninger omfatte ét eller 
flere af følgende kriterier:

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, social 
nytteværdi, udformning for alle brugere, 
miljømæssige karakteristika og innovativ 
karakter

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sociale karakteristika og 
beskæftigelsespolitiske kriterier.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder kan
organisationen og kvalifikationer og 
erfaringer hos det personale, der skal 
gennemføre den pågældende koncession, 
tages i betragtning, således at udskiftning 
af dette personale efter tildelingen af 
koncessionen kræver samtykke fra den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, som skal kontrollere, at 
udskiftningen sikrer en tilsvarende 
organisation og kvalitet

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder tager
organisationen og kvalifikationer og 
erfaringer hos det personale, der skal 
gennemføre den pågældende koncession,
samt alle underentreprenørers 
kvalifikationer og faglige hæderlighed
med i betragtning, således at udskiftning af 
dette personale efter tildelingen af 
koncessionen kræver samtykke fra den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, som skal kontrollere, at 
udskiftningen sikrer en tilsvarende 
organisation, en tilsvarende kvalitet, 
tilsvarende kvalifikationer eller erfaring

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren angiver i det i stk. 4 
omhandlede tilfælde i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at afgive bud eller i 
koncessionsdokumenterne, hvordan den 
relativt vil vægte de enkelte kriterier, der er 
valgt med henblik på at afgøre, hvilket 

Den ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren angiver i det i stk. 4 
omhandlede tilfælde i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at afgive bud eller i 
koncessionsdokumenterne, hvordan den 
relativt vil vægte de enkelte kriterier, der er 
valgt med henblik på at afgøre, hvilket 
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tilbud der er det økonomisk mest 
fordelagtige.

tilbud der er det økonomisk og bæredygtigt 
mest fordelagtige.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt denne har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår, samt give oplysninger om 
underentreprenørerne, herunder navne, 
kontaktoplysninger og juridiske 
repræsentanter. Eventuelle ændringer i 
underentreprenørkæden skal hurtigst 
muligt indberettes til den ordregivende 
myndighed, herunder navne, 
kontaktoplysninger og juridiske 
repræsentanter.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske 
aktørs ansvar som hovedmand.

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske 
aktørs ansvar som hovedmand og 
underentreprenørens ansvar.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Bilag 4 – overskrift 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES 
I KONCESSIONSBEKENDTGØRELSER

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES 
I KONCESSIONSBEKENDTGØRELSER 
ELLER I 
KONCESSIONSDOKUMENTER

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Bilag 10 

Kommissionens forslag

TJENESTEYDELSER OMHANDLET I ARTIKEL 17
CPV-kode Beskrivelse

7511000-4 og
85000000-9 til 85323000-9
(undtagen 85321000-5 og 85322000-2)

Sundheds- og socialvæsen

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Administrative tjenester på 
uddannelsesområdet, sundhedsområdet 
og det kulturelle område

75300000-9 Lovpligtig socialsikring

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sociale ydelser

98000000-3 Andre kollektive, sociale og personlige 
tjenesteydelser

98120000-0 Tjenester ydet af fagforeninger

98131000-0 Tjenester ydet af religiøse 
sammenslutninger

Ændringsforslag

udgår
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