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Ændringsforslag 1
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I henhold til artikel 9 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal EU 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, 
som er angivet i bilag XIII a (nyt).

Or. en

Ændringsforslag 2
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Dette direktiv påvirker ikke offentlige 
myndigheder på alle niveauers ret til at 
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beslutte, om og i hvilket omfang de ønsker 
at udføre offentlige funktioner selv. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 3
Edite Estrela

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 protokol nr. 26 om 
tjenesteydelser af almen interesse, 
artikel 14 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og artikel 36 i 
EU's charter om grundlæggende 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 4
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) De ordregivende myndigheder har 
vide skønsbeføjelser til at benytte både 
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tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier for at opnå deres mål, 
herunder mål for bæredygtighed. 
Forudsat at reglen om tilknytning til 
genstanden er opfyldt, er det ikke 
direktivets formål at lægge yderligere 
begrænsninger på de former for 
problemer, en ordregivende myndighed 
kan løse ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller tildelingskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 5
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør også gælde bestemte 
koordineringsbestemmelser for tildeling 
af koncessioner for bygge- og 
anlægsarbejder og 
tjenesteydelseskoncessioner inden for 
vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester, eftersom de nationale 
myndigheder vil kunne øve indflydelse på 
adfærden hos virksomheder, der udøver 
virksomhed inden for disse sektorer, og 
under hensyntagen til den lukkede 
karakter af de markeder, hvor de 
arbejder, fordi medlemsstaterne giver 
særlige eller eksklusive rettigheder 
vedrørende levering, tilrådighedsstillelse 
eller drift af net til ydelse af den 
pågældende tjeneste.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 6
Thomas Händel
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Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) I henhold til artikel 9 i TEUF skal 
Unionen ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tage hensyn til de krav, der er 
knyttet til 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;
artikel 2, 3, 4 og 14 i TEUF og især 
artikel 36 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
samt protokol nr. 26 om tjenesteydelser af 
almen interesse skal overholdes.
Dette direktiv bidrager til opnåelsen af 
disse mål ved at fremme en bæredygtig 
tildeling af tjenesteydelseskoncessioner, 
integration af sociale kriterier i alle faser 
af udbudsproceduren og overholdelse af 
forpligtelser med hensyn til sociale vilkår 
og beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
og nationale lovgivning, forordninger og 
administrative bestemmelser, voldgift, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XIII a (nyt), som 
gælder på det sted, hvor bygge- og 
anlægsarbejderne, vareleverancerne eller 
tjenesteydelserne erlægges; disse 
forpligtelser finder også anvendelse i 
grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra en medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat.

Or. de
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Ændringsforslag 7
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Dette direktiv må ikke forhindre 
medlemsstaterne i at overholde ILO-
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler 
ved tildeling af 
tjenesteydelseskoncessioner og fremme 
inklusionen af arbejdsklausuler ved 
tildeling af tjenesteydelseskoncessioner.

Or. de

Ændringsforslag 8
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører anskaffelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som normalt består i retten 
til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet 
eller tjenesteydelserne, der er omfattet af 
kontrakten. Udførelsen af sådanne bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er 
underlagt særlige bindende forpligtelser, 
der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og 
har retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører anskaffelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som normalt består i retten 
til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet 
eller tjenesteydelserne, der er omfattet af 
kontrakten. Udførelsen af sådanne bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er 
underlagt særlige bindende forpligtelser, 
der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og 
har retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
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koncessioner. Dette gælder også for 
bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. 
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller
tjenesteydelser.

koncessioner. Tilsvarende gælder for
aftaler, hvor staten, den ordregivende 
myndighed eller andre ordregivere
anerkender en økonomisk aktørs ret til
mod betaling at udnytte bestemte 
offentlige områder eller ressourcer (som 
f.eks. leje- eller forpagtningskontrakter om 
de enkelte grunde i søhavne eller havne 
ved indre vandveje), og hvor der normalt 
kun er fastlagt generelle betingelser for 
deres benyttelse, uden at den pågældende 
myndighed bliver til modtager af bestemte 
tjenesteydelser leveret af den 
kontraherende part.

Or. de

Ændringsforslag 9
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører anskaffelse 
af bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som normalt består i retten 
til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet
eller tjenesteydelserne, der er omfattet af 
kontrakten. Udførelsen af sådanne bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er 
underlagt særlige bindende forpligtelser, 
der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og 
har retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
koncessioner. Dette gælder også for 

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører projektering 
og udførelse af anlægsarbejder samt den 
operative og økonomiske forvaltning 
heraf, hvor vederlaget består i retten til at
forvalte anlægget eller i denne ret 
sammen med betaling af en pris. 
Udførelsen af sådanne bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser er 
underlagt særlige bindende forpligtelser, 
der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og
overholdelsen af disse forpligtelser har 
retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
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bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. 
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

økonomisk aktivitet, ikke anses for 
koncessioner. Dette gælder også for 
bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. 
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

Or. it

Ændringsforslag 10
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Vanskeligheder ved fortolkningen af 
begrebet "koncession" og "offentlig 
kontrakt" har ført til vedvarende retlig 
usikkerhed blandt aktørerne og har givet 
anledning til talrige domme fra EU-
Domstolen på dette område. Definitionen 
på begrebet "koncession" bør derfor 
præciseres, især ved at henvise til begrebet
væsentlig driftsrisiko. Hovedkendetegnet 
ved en koncession, nemlig retten til at 
udnytte bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, består altid i at der 
overføres en økonomisk risiko til 
koncessionshaver. Det indebærer en fare 
for, at denne ikke tjener sine investeringer 
og omkostninger til driften af det tildelte 
bygge- og anlægsarbejde eller de tildelte 
tjenesteydelser ind igen. Anvendelsen af 
særlige regler for tildeling af koncessioner 
ville ikke være berettiget, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren letter koncessionshaveren for 

(7) Vanskeligheder ved fortolkningen af 
begrebet "koncession" og "offentlig 
kontrakt" har ført til vedvarende retlig 
usikkerhed blandt aktørerne og har givet 
anledning til talrige domme fra EU-
Domstolen på dette område. Definitionen 
på begrebet "koncession" bør derfor 
præciseres, især ved at henvise til begrebet
den væsentlige del af driftsrisikoen. 
Hovedkendetegnet ved en koncession, 
nemlig retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, består 
altid i at der overføres en økonomisk risiko 
til koncessionshaver. Det indebærer en fare 
for, at denne ikke tjener sine investeringer 
og omkostninger til driften af det tildelte 
bygge- og anlægsarbejde eller de tildelte 
tjenesteydelser ind igen. Anvendelsen af 
særlige regler for tildeling af koncessioner 
ville ikke være berettiget, hvis den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren letter koncessionshaveren for 
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mulige tab ved at garantere en 
minimumsindtægt, der er mindst lige så 
stor som de omkostninger, 
koncessionshaveren har i forbindelse med 
opfyldelsen af kontrakten. Samtidig bør det 
præciseres, at bestemte ordninger, som 
afholdes fuldt ud af en ordregivende 
myndighed eller anden ordregiver, bør 
anses for at være koncessioner, når 
indtjeningen af investeringer og 
omkostninger, som aktøren har afholdt ved 
udførelsen af bygge- eller anlægsarbejdet 
eller leveringen af tjenesteydelsen, 
afhænger af den konkrete efterspørgsel 
efter eller tilgængeligheden af 
tjenesteydelsen eller aktiviteten.

mulige tab ved at garantere en 
minimumsindtægt, der er mindst lige så 
stor som de omkostninger, 
koncessionshaveren har i forbindelse med 
opfyldelsen af kontrakten. Samtidig bør det 
præciseres, at bestemte ordninger, som 
afholdes fuldt ud af en ordregivende 
myndighed eller anden ordregiver, bør 
anses for at være koncessioner, når 
indtjeningen af investeringer og 
omkostninger, som aktøren har afholdt ved 
udførelsen af bygge- eller anlægsarbejdet 
eller leveringen af tjenesteydelsen, 
afhænger af den konkrete efterspørgsel 
efter eller tilgængeligheden af 
tjenesteydelsen eller aktiviteten.

Or. de

Ændringsforslag 11
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) 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 at tildele kontrakter om 
tjenesteydelser af almen interesse.

Or. de

Ændringsforslag 12
Thomas Händel

Forslag til direktiv
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Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) En gennemgang af de såkaldte 
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. Som følge heraf bør 
direktivet gælde for en række 
tjenesteydelser (som f.eks. catering- og 
vanddistributionstjenester), da begge 
områder udviser potentiale for 
grænseoverskridende handel.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 13
Riikka Manner

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 

(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 
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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 
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.

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 
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.

Or. fi

Begrundelse

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

Ændringsforslag 14
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) På baggrund af resultaterne af den 
evaluering, som Kommissionen 
gennemførte vedrørende reformen af 

(21) De tjenesteydelser af almen interesse, 
som tilgodeser menneskers basale behov,
f.eks. kommunale tjenesteydelser inden 
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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 
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.

for vandforsyning og -behandling, 
affaldshåndtering samt sociale,
sundhedsmæssige, kulturelle og 
uddannelsesmæssige tjenesteydelser, skal
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 
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.

Or. de
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Ændringsforslag 15
Edite Estrela

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 mest
økonomisk fordelagtige og bæredygtige
tilbud anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 16
Edite Estrela

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 

(26) Når ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere vælger at tildele en 
koncession til den, der har givet det mest
økonomisk 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 



AM\907628DA.doc 15/49 PE492.772v01-00

DA

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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 17
Ramona Nicole Mănescu

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 
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 

(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 
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, 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 18
Thomas Händel

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 
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 

(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, sundhedsbeskyttelse,
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 indgå i 
tildelingskriterierne. Ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere bør, 
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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.

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.

Or. de

Ændringsforslag 19
Edite Estrela

Forslag til direktiv
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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 
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 

(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 i tildelingen af 
koncessioner bør ordregiverne også have 
lov til at lade karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene indgå i 
tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere 
anvender det mest økonomisk fordelagtige
og bæredygtige 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. 
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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.

Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bør, også når de anvender 
kriteriet det mest økonomisk 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.

Or. en

Ændringsforslag 20
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) 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.

Or. en

Ændringsforslag 21
Thomas Händel

Forslag til direktiv
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Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) De love, administrative bestemmelser 
og kollektive overenskomster, der gælder i 
de enkelte medlemsstater eller i EU for så 
vidt angår arbejdsforhold og sikkerhed på 
arbejdspladsen, bør finde anvendelse under 
udførelsen af en koncession, hvis sådanne 
bestemmelser og deres anvendelse er i 
overensstemmelse med EU-retten. I 
tilfælde af grænseoverskridelse hvor en 
medlemsstats arbejdstagere leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat for 
at udføre en koncession, indeholder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser de 
mindstekrav, der skal opfyldes i 
værtslandet over for de udstationerede 
arbejdstagere.

(32) De love, administrative bestemmelser 
og kollektive overenskomster på alle 
niveauer, der gælder på nationalt, 
europæisk og internationalt plan for så 
vidt angår arbejdsforhold og sikkerhed på 
arbejdspladsen, kan finde anvendelse 
under udførelsen af en koncession. 
Princippet om lige løn for lige arbejde på 
sammenlignelige arbejdspladser finder
anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 22
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Den nationale lovgivning og de 
kollektive aftaler, der gælder på det sted, 
hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen gennemføres, hvad angår 
forpligtelser med hensyn til social 
sikkerhed og beskæftigelsessikkerhed, 
samt arbejdsvilkårene gælder også under 
udførelsen af en koncession. 
Tilsidesættelse af sådanne forpligtelser 
bør betragtes som en alvorlig fejl fra den 
pågældende økonomiske aktørs side og 
bør medføre, at denne udelukkes fra 
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koncessionstildelingsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 23
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

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 koncessionen, gælder 
retsvirkningerne i direktiv 2001/23/EF for 
arbejdstagerne med henblik på at sikre 
ansættelses- og arbejdsvilkårene.

Or. de

Ændringsforslag 24
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Koncessioner bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
skyldige i korruption eller svig til skade for 
EU's finansielle interesser eller 
hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger bør ligeledes pålægges 
sanktioner i form af obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere bør 
endvidere have mulighed for at udelukke 
ansøgere eller tilbudsgivere som følge af 

(33) Koncessioner bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
skyldige i korruption eller svig til skade for 
EU's finansielle interesser eller 
hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger bør ligeledes pålægges 
sanktioner i form af obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. For at kunne 
følge op på tidligere lovovertrædelser og 
på en klar og gennemsigtig måde fordele 
ansvaret mellem hovedmanden og 
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alvorlige overtrædelser af EU-lovgivning 
eller national lovgivning, som tager sigte 
på at beskytte samfundsmæssige interesser, 
der er forenelige med traktaten, eller hvis 
den økonomiske aktør har udvist 
betydelige eller vedvarende mangler ved 
udførelsen af en eller flere tidligere 
koncessioner af samme art, som er tildelt af 
den samme ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver.

underleverandøren i forbindelse med den 
fremtidige tildeling af koncessioner bør 
både hovedmænd og underleverandører 
hæfte selvstændigt og solidarisk.
Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere bør endvidere have mulighed 
for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere 
som følge af alvorlige overtrædelser af EU-
lovgivning eller national lovgivning, som 
tager sigte på at beskytte samfundsmæssige 
interesser, der er forenelige med traktaten, 
eller hvis den økonomiske aktør har udvist 
betydelige eller vedvarende mangler ved 
udførelsen af en eller flere tidligere 
koncessioner af samme art, som er tildelt af 
den samme ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver.

Or. de

Ændringsforslag 25
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 26
Licia Ronzulli
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) "gensidigt bebyrdende kontrakt": en 
kontrakt baseret på en gensidig 
udveksling af tjenesteydelser. Begrebet 
bebyrdende aftale indebærer, at hver af 
aktørerne opnår fordele i kraft af sine 
tjenesteydelser, og at disse fordele ikke 
nødvendigvis består af et pengebeløb som 
vederlag;

Or. it

Ændringsforslag 27
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) "risiko forbundet med bygge- og 
anlægsarbejde": den risiko, som er 
forbundet med forsinkelse i forhold til 
leveringsfristen, med yderligere 
omkostninger og med uhensigtsmæssige 
standarder;

Or. it

Ændringsforslag 28
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 14 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) "risiko forbundet med kapacitet": 
den risiko, som er forbundet med de 
tjenesteydelser, som den private partner 
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skal levere;

Or. it

Ændringsforslag 29
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 14 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) "risiko forbundet med 
efterspørgslen": den risiko, som er 
forbundet med, at efterspørgslen efter den 
tjenesteydelse, som den private partner er 
forpligtet til at levere, kan variere;

Or. it

Ændringsforslag 30
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), 
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at påtage sig 
den væsentlige driftsrisiko, hvis 
indehaveren ikke er garanteret at genvinde 
de foretagne investeringer og de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen.

Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), 
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at påtage sig 
den væsentlige del af driftsrisikoen, hvis 
indehaveren ikke er garanteret at genvinde 
de foretagne investeringer og de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen.

Or. de
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Ændringsforslag 31
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne økonomiske risiko kan bestå i: Den økonomiske risiko kan især bestå i:

Or. de

Ændringsforslag 32
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne økonomiske risiko kan bestå i: Denne operationelle risiko kan bestå i:

Or. fi

Ændringsforslag 33
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) risikoen i forbindelse med anvendelsen 
af bygge- og anlægsarbejderne eller 
efterspørgslen efter tjenesteydelsen eller

a) risikoen i forbindelse med anvendelsen 
af bygge- og anlægsarbejderne eller 
efterspørgslen efter tjenesteydelsen, også 
hvis denne risiko, f.eks. på grund af 
offentligretlige rammebetingelser i den 
respektive medlemsstat, er stærkt 
begrænset, eller

Or. de
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Ændringsforslag 34
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Tildelingen af godkendelser, 
tilladelser eller licenser, som udelukkende 
fastlægger betingelserne for udøvelsen af 
en økonomisk aktivitet, anses ikke for at 
være en koncession. Dette gælder også for 
tilsvarende aftaler mellem en 
ordregivende myndighed eller en 
ordregiver og en økonomisk aktør
vedrørende dennes ret til at benytte 
offentlige områder eller ressourcer til sin 
økonomiske aktivitet (f.eks. rene leje- eller 
forpagtningsaftaler), og hvor der 
almindeligvis kun er fastlagt generelle 
betingelser om anvendelse, uden at den 
offentlige myndighed bliver modtager af 
bestemte tjenesteydelser leveret af den 
kontraherende part.

Or. de

Ændringsforslag 35
Licia Ronzulli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis 
værdi ligger under de tærskelværdier, som 
fastsættes i artikel 5, kan udstedes direkte, 
uden at det bliver nødvendigt at 
iværksætte en indkaldelse af bud.

Or. it
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Ændringsforslag 36
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes som værdien af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser i sin 
helhed, selvom de er købt gennem
forskellige kontrakter, hvis kontrakterne 
er del af et enkelt projekt. Der er f.eks. tale 
om ét samlet projekt, når den ordregivende 
myndighed eller ordregiveren på forhånd 
har planlagt og udformet det samlet, når de 
forskellige indkøbte elementer opfylder én 
samlet økonomisk og teknisk funktion, 
eller når de på anden måde er logisk 
forbundne.

Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes på baggrund af alle tekniske,
operative og økonomiske elementer,
selvom disse elementer forekommer i
forskellige udbud. Der er f.eks. tale om ét 
samlet projekt, når den ordregivende 
myndighed eller ordregiveren på forhånd 
har planlagt og udformet det samlet, når de 
forskellige indkøbte elementer opfylder én 
samlet økonomisk og teknisk funktion, 
eller når de på anden måde er logisk 
forbundne.

Or. it

Ændringsforslag 37
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervelse eller leje – uanset 
finansieringsform – af jord, eksisterende 
bygninger eller anden fast ejendom eller 
vedrørende rettigheder hertil, dog er 
koncessioner om finansielle 
tjenesteydelser, der indgås samtidig med, 
før eller efter kontrakten om erhvervelse 
eller leje, underlagt dette direktiv

a) erhvervelse, leje eller forpagtning –
uanset finansieringsform – af jord, 
eksisterende bygninger eller anden fast 
ejendom eller vedrørende rettigheder hertil
fra den ordregivende myndighed eller 
andre ordregiveres side, dog er 
koncessioner om finansielle 
tjenesteydelser, der indgås samtidig med, 
før eller efter kontrakten om erhvervelse 
eller leje, underlagt dette direktiv

Or. de
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Ændringsforslag 38
Edite Estrela

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

Or. en

Ændringsforslag 39
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv gælder ikke for 
tjenesteydelseskoncessioner om offentlige 
tjenester, tjenesteydelser af almen 
interesse og tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse som f.eks.:
a) vandtjenesteydelser
a) spildevandstjenesteydelser
c) affaldstjenesteydelser
d) energitjenesteydelser
e) sociale tjenesteydelser i 
overensstemmelse med definitionerne fra 
udvalget for social beskyttelse for en 
frivillig europæisk kvalitetsramme for 
sociale tjenesteydelser, især 
sundhedsvæsen og sociale 
foranstaltninger, den lovpligtige 
socialsikring, redningsvæsen og 
katastrofehåndtering, velfærdsydelser og 
tjenester ydet af fagforeninger.
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Or. de

Ændringsforslag 40
Thomas Händel

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.

Den ordregivende myndighed eller andre 
ordregivere kan begrænse koncessionens 
varighed under hensynstagen til dens 
natur og proportionalitetsprincippet ved 
tildeling af koncessionen. 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 økologisk og socialt 
bæredygtig udførelse af tjenesteydelsen 
samt den byrde, der er forbundet med 
valget af en koncessionshaver. 

Or. de

Ændringsforslag 41
Riikka Manner

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 

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 
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sammen med et rimeligt afkast på den 
investerede kapital.

sammen med et rimeligt afkast på den 
investerede kapital, samt til den tid, der 
anslås at være nødvendig for at nå de 
præstationsmål, der er fastsat af den 
ordregivende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 42
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Sociale tjenesteydelser og andre 
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.

Or. de

Ændringsforslag 43
Ramona Nicole Mănescu

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 

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

Or. en

Ændringsforslag 44
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskyttede værksteder eller beslutte, at 
sådanne 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 
betingelser eller ikke let kan finde 
beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 45
Ramona Nicole Mănescu

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 % 
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af arbejdstagerne hos de pågældende 
økonomiske operatører eller i de 
pågældende programmer er handicappede 
eller dårligt stillede arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 46
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Af juridiske personer kan det imidlertid 
forlanges, at de i buddet eller ansøgningen 
opgiver navn og relevante faglige 
kvalifikationer for de af deres 
medarbejdere, der vil være ansvarlige for 
gennemførelsen af den pågældende 
koncession.

2. Af juridiske personer kan det imidlertid 
forlanges, at de i buddet eller ansøgningen 
opgiver relevante faglige kvalifikationer 
for de af deres medarbejdere, der vil være 
ansvarlige for gennemførelsen af den 
pågældende koncession.

Or. en

Begrundelse

Det kan være umuligt for en tilbudsgiver at kende navnene på det allokerede personale på 
ansøgningstidspunktet i betragtning af udvælgelses- og tildelingsforløbets varighed.

Ændringsforslag 47
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere.

3. Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. Grupper af 
økonomiske aktører, navnlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), kan 
optræde som et konsortium af 
virksomheder.
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Or. en

Ændringsforslag 48
Edite Estrela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De ordregivende myndigheder skal 
ved koncessionstildelingen sigte mod "den 
bedste værdi". Dette opnås gennem den 
mest fordelagtige kombination af 
hensyntagen til pris, kvalitet og 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 49
Edite Estrela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. De ordregivende myndigheder skal 
respektere betalingsforsinkelsen som 
fastsat i direktiv 2011/7/EU.

Or. en

Ændringsforslag 50
Edite Estrela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Økonomiske aktører skal overholde de 
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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).

Or. en

Ændringsforslag 51
Edite Estrela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 52
Edite Estrela

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.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske specifikationer som defineret i 
punkt 1 i bilag VIII anføres i 
koncessionsdokumenterne. De fastlægger 
de karakteristika, der kræves af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer.

De tekniske specifikationer som defineret i 
punkt 1 i bilag VIII anføres i 
koncessionsdokumenterne. De fastlægger 
de karakteristika, der kræves af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer
for at nå den ordregivende myndigheds 
mål, herunder mål for bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 54
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. de

Ændringsforslag 55
Licia Ronzulli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I koncessionsbekendtgørelsen anfører de 
ordregivende myndigheder betingelserne 
for deltagelse vedrørende:

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

Or. it

Ændringsforslag 56
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende koncession. Alle krav skal 
være relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen
til kravet om at sikre en reel konkurrence.

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende koncession. Alle krav skal 
være relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand, og der skal i den 
forbindelse tages hensyn til kravet om at 
sikre en reel konkurrence.

Or. it

Ændringsforslag 57
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 58
Thomas Händel

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 bødepålæg.

Or. de

Ændringsforslag 59
Thomas Händel

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 

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 



PE492.772v01-00 38/49 AM\907628DA.doc

DA

er til stede: er til stede:

Or. de

Ændringsforslag 60
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) overtrædelser af social-, 
arbejdsmarkeds- og skattelovgivningen.

Or. de

Ændringsforslag 61
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne fastsætter 
gennemførelsesbestemmelserne for denne 
artikel. På anmodning stiller de alle 
oplysninger vedrørende de i denne artikel 
anførte udelukkelsesgrunde til rådighed for 
andre medlemsstater. De kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
meddeler disse oplysninger i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 88 i direktiv [om erstatning af 
direktiv 2004/18/EF].

9. Medlemsstaterne fastsætter 
gennemførelsesbestemmelserne for denne 
artikel. På anmodning stiller de alle 
oplysninger vedrørende de i denne artikel 
anførte udelukkelsesgrunde til rådighed for 
andre medlemsstater. De kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
meddeler disse oplysninger i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 88 i direktiv [om erstatning af 
direktiv 2004/18/EF]. Desuden udarbejder 
medlemsstaterne og Kommissionen en 
procedure for, hvordan der indsamles 
oplysninger om overtrædelser, og hvordan 
disse stilles til rådighed for ordregiverne.

Or. de
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Ændringsforslag 62
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren skal i 
koncessionsbekendtgørelsen eller -
dokumenterne angive den relative 
vægtning, den tildeler hvert af de i stk. 1 
opstillede kriterier, eller opstille disse 
kriterier i prioriteret rækkefølge med de 
vigtigste først.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 63
Thomas Händel

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 fastsætter
medlemsstaterne, at de ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere skal 
lægge det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud til grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne omfatter ud over pris og 
omkostninger ét eller flere af følgende 
kriterier:

Or. de

Ændringsforslag 64
Edite Estrela

Forslag til direktiv
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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 mest
økonomisk fordelagtige og bæredygtige
tilbud til grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan ud over pris og 
omkostninger omfatte ét eller flere af 
følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 65
Licia Ronzulli

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 tilbud til 
grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan under alle 
omstændigheder ud over pris og 
omkostninger omfatte ét eller flere af 
følgende kriterier:

Or. it

Ændringsforslag 66
Licia Ronzulli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, sociale hensyn,
miljømæssige karakteristika og innovativ 
karakter;

Or. it

Ændringsforslag 67
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sociale kriterier, såsom overholdelse 
af:
social og beskæftigelsesmæssig 
beskyttelse, arbejdsvilkår, sundheds- og 
sikkerhedsbestemmelser
beskæftigelsesmulighederne, herunder 
fremme af unges beskæftigelse, ligevægt 
mellem kønnene, 
beskæftigelsesmuligheder for 
langtidsledige, ældre arbejdstagere, 
personer fra dårligt stillede grupper og 
handicappede
anstændige arbejdsvilkår
social inklusion
etisk handel
adgangen til efteruddannelse på 
arbejdspladsen
menneskerettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 68
Edite Estrela
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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 skal
organisationen og kvalifikationer og 
erfaringer hos det personale, der skal 
gennemføre den pågældende koncession,
samt alle underentreprenørers 
kvalifikationer og faglige hæderlighed
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, en tilsvarende kvalitet, 
tilsvarende kvalifikationer eller 
tilsvarende erfaring

Or. en

Ændringsforslag 69
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere fastsætter yderligere sociale 
og miljømæssige betingelser for 
udførelsen af tjenesteydelserne og bygge-
og anlægsarbejderne, som angives i 
bekendtgørelsen. Hertil hører de 
arbejdsbetingelser, som er omfattet af 
nationale, europæiske og internationale 
love og administrative bestemmelser, 
kollektive overenskomster på alle 
niveauer samt voldgift. I øvrigt finder 
princippet om lige løn for lige arbejde på 
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sammenlignelige arbejdspladser 
anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 70
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) der kan inddrages yderligere sociale 
og beskæftigelsespolitiske kriterier som 
f.eks. fremme af ligestillingen mellem 
mænd og kvinder, integration af ugunstigt
stillede grupper på arbejdsmarkedet som 
f.eks. yngre og ældre arbejdstagere, unge 
og uddannelsessøgende, langtidsledige, 
mennesker med migrationsbaggrund og 
handicappede,

Or. de

Ændringsforslag 71
Edite Estrela

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 
tilbud der er det økonomisk mest
fordelagtige.

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 
tilbud der er det mest økonomisk 
fordelagtige og bæredygtige.
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Or. en

Ændringsforslag 72
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) eksterne sociale omkostninger med 
direkte tilknytning til livscyklussen, som 
kan omfatte usikre ansættelsesforhold, 
lang arbejdstid, utilstrækkelig 
overholdelse af sundheds- og 
sikkerhedskrav og manglende 
efteruddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 73
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne, 
angiver de i koncessionsbetingelserne, 
hvilken metode der er anvendt til at 
beregne livscyklusomkostningerne. Den 
anvendte metode skal opfylde alle de 
følgende betingelser:

Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne, 
angiver de i koncessionsbetingelserne, 
hvilken metode der er anvendt til at 
beregne livscyklusomkostningerne. Den 
anvendte metode skal forenkles, så den 
bliver mere tilgængelig for SMV'er, og 
den skal opfylde alle de følgende 
betingelser:

Or. en
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Ændringsforslag 74
Edite Estrela

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 han 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.

Or. en

Ændringsforslag 75
Thomas Händel

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.

Or. de

Ændringsforslag 76
Thomas Händel
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Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med forbehold af ansvaret i henhold 
til stk. 2 hæfter hovedmanden og 
underleverandøren eller 
underleverandørerne solidarisk.

Or. de

Ændringsforslag 77
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Bilag 3 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et 
geografisk område til at stille lufthavne, 
søhavne eller havne ved indre vandveje 
eller andre transportterminaler til rådighed 
for virksomheder, der udfører lufttransport, 
søtransport eller transport ad indre 
vandveje.

5. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et 
geografisk område til at stille lufthavne, 
søhavne eller havne ved indre vandveje 
eller andre former for almindelig 
infrastruktur til rådighed for 
virksomheder, der udfører lufttransport, 
søtransport eller transport ad indre 
vandveje.

Or. de

Ændringsforslag 78
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Bilag 4 – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES 
I KONCESSIONSBEKENDTGØRELSER

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES 
I KONCESSIONSBEKENDTGØRELSER
ELLER I 
KONCESSIONSDOKUMENTER
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Or. it

Ændringsforslag 79
Thomas Händel

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

Or. de

Ændringsforslag 80
Edite Estrela

Forslag til direktiv
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Bilag 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

LISTE OVER INTERNATIONALE 
ARBEJDSMARKEDS- OG 
MILJØKONVENTIONER
OMHANDLET I BETRAGTNING 1 OG 
ARTIKEL 22, STK. 4, LITRA C
– Konvention nr. 87 om foreningsfrihed 
og beskyttelse af retten til at organisere 
sig
– Konvention nr. 98 om retten til at 
organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger
– Konvention nr. 29 om tvangsarbejde
– Konvention nr. 105 om afskaffelse af 
tvangsarbejde
– Konvention nr. 138 om lavalder
– Konvention nr. 111 om 
forskelsbehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv
– Konvention nr. 100 om ligeløn for 
samme arbejde
– Konvention nr. 182 om forbud mod og 
omgående indsats til afskaffelse af de 
værste former for børnearbejde
– Wienerkonventionen om beskyttelse af 
ozonlaget og Montrealprotokollen om 
stoffer, der nedbryder ozonlaget
– Baselkonventionen om kontrol med 
grænseoverskridende transport af farligt 
affald og bortskaffelse heraf 
(Baselkonventionen)
– Stockholmkonventionen om persistente 
organiske miljøgifte (POP-konventionen)
– Rotterdamkonventionen om proceduren 
for forudgående informeret samtykke 
("PIC-proceduren") for visse farlige 
kemikalier og pesticider i international 
handel (UNEP/FAO), Rotterdam 
10.9.1998, og de 3 regionale protokoller 
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hertil.

Or. en


