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Ändringsförslag 1
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Enligt artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
unionen vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor. Detta direktiv bidrar till att 
uppnå dessa mål genom att främja 
hållbara koncessioner, integrationen av
sociala kriterier i alla skeden av 
koncessionsförfarandet och respekten för 
skyldigheterna i fråga om social trygghet 
och anställningstrygghet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
socialförsäkring och arbetsvillkor enligt 
EU-lagstiftning, nationella lagar och 
internationella arbetsrättsbestämmelser 
som avses i bilaga XIIIa (ny).  

Or. en

Ändringsförslag 2
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv påverkar inte offentliga 
myndigheters rätt att på alla nivåer 
besluta huruvida, hur och i vilken 
omfattning de vill utöva offentliga 
funktioner själva. Offentliga myndigheter 
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får utföra uppgifter av allmänt intresse 
genom att använda sina egna resurser, 
utan att vara tvungna att kalla in externa 
ekonomiska aktörer. De kan göra detta i 
samarbete med andra offentliga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 3
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) De nationella, regionala och lokala 
myndigheternas avgörande roll och stora 
handlingsutrymme när det gäller att 
tillhandahålla, beställa och organisera 
tjänster av allmänt intresse som i största 
möjliga mån tillgodoser användarnas 
behov överensstämmer även med 
protokoll nr 26 om tjänster i allmänhetens 
intresse, artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 36 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 4
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) De upphandlande myndigheterna har 
stor frihet att använda både tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier i 
syfte att uppnå sina mål, inbegripet 
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hållbarhetsmål. Förutsatt att regeln om 
kopplingen till kontraktsföremålet följs är 
detta direktiv inte avsett att ytterligare 
begränsa de typer av intressen som en 
upphandlande myndighet kan tillgodose 
med hjälp av tekniska specifikationer eller 
tilldelningskriterier.

Or. en

Ändringsförslag 5
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vissa samordningsbestämmelser bör 
även införas för tilldelning av 
byggkoncessioner och tjänstekoncessioner 
på områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster, med tanke på att de 
nationella myndigheterna kan påverka 
verksamheten hos de enheter som verkar 
på dessa områden och med hänsyn till att 
de marknader där de verkar är 
förhållandevis slutna, på grund av att 
medlemsstaterna har beviljat särskilda 
eller exklusiva rättigheter att försörja, 
tillhandahålla eller driva de nät som 
används för tjänsterna i fråga.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 6
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska 
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unionen vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor. Hänsyn måste tas till 
artiklarna 2, 3 och 4, artikel 14 i EUF-
fördraget och särskilt till artikel 36 i 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och till protokoll 26 om 
tjänster av allmänt intresse.
Detta direktiv bör bidra till uppnående av 
dessa mål genom att främja hållbar 
tilldelning av tjänstekoncessioner, 
införandet av sociala kriterier i alla 
skeden av upphandlingsförfarandet och 
respekten för skyldigheter som rör sociala 
villkor och anställningsvillkor, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
samt arbetsvillkor enligt lagar, 
förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XIIIa (ny), vilka gäller 
på den ort där arbetet, tjänsten eller 
leveransen utförs. Dessa skyldigheter ska 
också tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 7
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Detta direktiv ska inte hindra 
medlemsstaterna från att iaktta ILO:s 
konvention nr 94 om arbetsrättsliga 
klausuler vid tilldelning av 
tjänstekoncessioner och att främja 
införandet av arbetsrättsliga klausuler i 
tjänstekoncessioner.

Or. de

Ändringsförslag 8
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt, där
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller för avtal 
med vilka staten, en upphandlande 
myndighet eller enhet ger en ekonomisk
aktör rätt att mot ersättning utnyttja vissa 
statliga domäner eller resurser, såsom 
hyres- eller arrendekontrakt avseende 
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villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster.

separata markområden i kust- eller 
inlandshamnar), och där det vanligen 
endast fastställs allmänna villkor för 
användningen av dem, utan att
myndigheten tar i anspråk de särskilda 
tjänster som avtalsparten tillhandahåller.

Or. de

Ändringsförslag 9
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt, där 
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster.

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
planering och utförande av 
byggentreprenader eller tjänster såväl som 
deras praktiska och ekonomiska 
förvaltning, där ersättningen för arbetet 
normalt utgörs av rätten att utnyttja 
anläggningen eller av dels en sådan rätt, 
dels betalning. Utförandet av dessa 
byggentreprenader eller tjänster omfattas 
av särskilda bindande skyldigheter som 
fastställs av den upphandlande 
myndigheten eller enheten och respekten 
för dessa skyldigheter kan åberopas inför 
domstol. Vissa statliga dokument, såsom 
tillstånd eller licenser där en stat eller en 
offentlig myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt, där 
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster.
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Or. it

Ändringsförslag 10
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Svårigheter i tolkningen av begreppen 
koncession och offentlig upphandling har 
varit orsak till ständig rättsosäkerhet bland 
intressenterna, och har gett upphov till flera 
domar från EU-domstolens sida i denna 
fråga. Därför bör definitionen av 
koncession förtydligas, särskilt genom att 
hänvisa till begreppet väsentlig driftsrisk. 
Det viktigaste kännetecknet för en 
koncession, rätten att utnyttja ett 
byggnadsverk eller en tjänst, innebär alltid 
en överföring till koncessionshavaren av en 
ekonomisk risk som innebär att personen 
eller företaget kanske inte kommer att få 
tillbaka de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av ett byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av tjänster. 
Tillämpningen av särskilda regler för 
tilldelning av koncessioner skulle inte vara 
berättigad om den upphandlande 
myndigheten eller enheten kompenserade 
entreprenörens eventuella förluster genom 
att garantera vissa intäkter som motsvarar 
eller är högre än de kostnader som denne 
måste ta på sig i samband med kontraktets 
utförande. Samtidigt bör det klargöras att 
vissa kontraktsarrangemang som betalas 
helt av en upphandlande myndighet eller
enhet bör anses utgöra en koncession om 
ersättningen för de investeringar som 
entreprenören har gjort och de kostnader 
som denne har haft för att utföra en 
byggentreprenad eller tillhandahålla en 
tjänst beror på den faktiska efterfrågan på 
eller tillgången till en tjänst eller en 

(7) Svårigheter i tolkningen av begreppen 
koncession och offentlig upphandling har 
varit orsak till ständig rättsosäkerhet bland 
intressenterna, och har gett upphov till flera 
domar från EU-domstolens sida i denna 
fråga. Därför bör definitionen av 
koncession förtydligas, särskilt genom att 
hänvisa till den väsentliga delen av 
driftsrisken. Det viktigaste kännetecknet 
för en koncession, rätten att utnyttja ett 
byggnadsverk eller en tjänst, innebär alltid 
en överföring till koncessionshavaren av en 
ekonomisk risk som innebär att personen 
eller företaget kanske inte kommer att få 
tillbaka de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av ett byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av tjänster. 
Tillämpningen av särskilda regler för 
tilldelning av koncessioner skulle inte vara 
berättigad om den upphandlande 
myndigheten eller enheten kompenserade 
entreprenörens eventuella förluster genom 
att garantera vissa intäkter som motsvarar 
eller är högre än de kostnader som denne 
måste ta på sig i samband med kontraktets 
utförande. Samtidigt bör det klargöras att 
vissa kontraktsarrangemang som betalas 
helt av en upphandlande myndighet eller 
enhet bör anses utgöra en koncession om 
ersättningen för de investeringar som 
entreprenören har gjort och de kostnader 
som denne har haft för att utföra en 
byggentreprenad eller tillhandahålla en 
tjänst beror på den faktiska efterfrågan på 
eller tillgången till en tjänst eller en 
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egendom. egendom.

Or. de

Ändringsförslag 11
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De nationella, regionala och lokala 
myndigheterna har enligt artikel 14 och 
protokoll 26 i EUF-fördraget ett stort 
handlingsutrymme när de beslutar om 
tilldelning av kontrakt för tjänster av 
allmänt intresse.

Or. de

Ändringsförslag 12
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En översyn av så kallade prioriterade 
och icke-prioriterade tjänster (”A- och 
B-tjänster”) som genomförts av 
kommissionen visar att det inte är 
motiverat att begränsa den fullständiga 
tillämpningen av 
upphandlingslagstiftningen till en 
begränsad grupp tjänster. Därför bör 
detta direktiv vara tillämpligt på en rad 
tjänster (som cateringtjänster och 
vattenförsörjning), som visat på 
möjligheter till gränsöverskridande 
handel.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 13
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Mot bakgrund av den utvärdering i 
samband med reformen av reglerna för 
offentlig upphandling som genomförts av 
kommissionen är det lämpligt att från den 
fullständiga tillämpningen av detta direktiv 
endast undanta sådana tjänster som har en 
begränsad gränsöverskridande dimension, 
nämligen de så kallade personliga 
tjänsterna, t.ex. vissa sociala tjänster, 
hälso- och sjukvårdstjänster samt
utbildningstjänster. Dessa tjänster 
tillhandahålls i ett särskilt sammanhang 
som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för koncessioner för 
dessa tjänster, vilket bör beakta att de 
började regleras först nyligen. Ett krav på 
offentliggörande av ett 
förhandsmeddelande och ett meddelande 
om koncessionstilldelning för alla 
koncessioner av ett värde som minst 
uppgår till de tröskelvärden som fastställs i 
detta direktiv är därför ett lämpligt sätt att 
informera potentiella anbudsgivare om 
affärsmöjligheter och alla berörda parter 
om antal och typer av tilldelade kontrakt. 
Dessutom bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för tilldelning av 
koncessionskontrakt för sådana tjänster i 
syfte att garantera att principerna om 
öppenhet och insyn samt likabehandling av 
ekonomiska aktörer respekteras samtidigt 
som upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta den berörda tjänstens 
särskilda egenskaper. Medlemsstaterna bör 
se till att upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta behovet av att garantera 

(21) Mot bakgrund av den utvärdering i 
samband med reformen av reglerna för 
offentlig upphandling som genomförts av 
kommissionen är det lämpligt att från den 
fullständiga tillämpningen av detta direktiv 
endast undanta sådana tjänster som har en 
begränsad gränsöverskridande dimension, 
nämligen de så kallade personliga 
tjänsterna, t.ex. vissa utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för koncessioner för 
dessa tjänster, vilket bör beakta att de 
började regleras först nyligen. Ett krav på 
offentliggörande av ett 
förhandsmeddelande och ett meddelande 
om koncessionstilldelning för alla 
koncessioner av ett värde som minst 
uppgår till de tröskelvärden som fastställs i 
detta direktiv är därför ett lämpligt sätt att 
informera potentiella anbudsgivare om 
affärsmöjligheter och alla berörda parter 
om antal och typer av tilldelade kontrakt. 
Dessutom bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för tilldelning av 
koncessionskontrakt för sådana tjänster i 
syfte att garantera att principerna om 
öppenhet och insyn samt likabehandling av 
ekonomiska aktörer respekteras samtidigt 
som upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta den berörda tjänstens 
särskilda egenskaper. Medlemsstaterna bör 
se till att upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta behovet av att garantera 
tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomst, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
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tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomst, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
delaktighet och inflytande för användare 
samt innovation.

användarkategoriers specifika behov, 
delaktighet och inflytande för användare 
samt innovation.

Or. fi

Motivering

Det är inte ändamålsenligt att undanta social- och hälsovårdstjänsterna från regleringen.

Ändringsförslag 14
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Mot bakgrund av den utvärdering i 
samband med reformen av reglerna för 
offentlig upphandling som genomförts av 
kommissionen är det lämpligt att från den 
fullständiga tillämpningen av detta 
direktiv endast undanta sådana tjänster 
som har en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex.
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för koncessioner för 
dessa tjänster, vilket bör beakta att de 
började regleras först nyligen. Ett krav på 
offentliggörande av ett 
förhandsmeddelande och ett meddelande 
om koncessionstilldelning för alla 
koncessioner av ett värde som minst 
uppgår till de tröskelvärden som fastställs i 
detta direktiv är därför ett lämpligt sätt att 
informera potentiella anbudsgivare om 
affärsmöjligheter och alla berörda parter 

(21) Från tillämpningen av detta direktiv 
ska sådana tjänster av allmänt interesse 
undantas, som tillgodoser människors 
grundläggande behov, till exempel 
kommunala tjänster för vatten och 
avlopp, avfallshantering, vissa sociala 
tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster samt 
kultur- och utbildningstjänster. Dessa 
tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för koncessioner för 
dessa tjänster, vilket bör beakta att de 
började regleras först nyligen. Ett krav på 
offentliggörande av ett 
förhandsmeddelande och ett meddelande 
om koncessionstilldelning för alla 
koncessioner av ett värde som minst 
uppgår till de tröskelvärden som fastställs i 
detta direktiv är därför ett lämpligt sätt att 
informera potentiella anbudsgivare om 
affärsmöjligheter och alla berörda parter 
om antal och typer av tilldelade kontrakt. 
Dessutom bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för tilldelning av 
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om antal och typer av tilldelade kontrakt. 
Dessutom bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för tilldelning av 
koncessionskontrakt för sådana tjänster i 
syfte att garantera att principerna om 
öppenhet och insyn samt likabehandling av 
ekonomiska aktörer respekteras samtidigt 
som upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta den berörda tjänstens 
särskilda egenskaper. Medlemsstaterna bör 
se till att upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta behovet av att garantera 
tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomst, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
delaktighet och inflytande för användare 
samt innovation.

koncessionskontrakt för sådana tjänster i 
syfte att garantera att principerna om 
öppenhet och insyn samt likabehandling av 
ekonomiska aktörer respekteras samtidigt 
som upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta den berörda tjänstens 
särskilda egenskaper. Medlemsstaterna bör 
se till att upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta behovet av att garantera 
tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomst, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
delaktighet och inflytande för användare 
samt innovation.

Or. de

Ändringsförslag 15
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att garantera öppenhet och 
likabehanding bör kriterierna för 
tilldelning av koncessioner alltid uppfylla 
vissa allmänna normer. De bör meddelas 
alla potentiella anbudsgivare i förväg, ha 
samband med kontraktsföremålet och får 
inte medföra en obegränsad valfrihet för 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten. De bör garantera att effektiv 
konkurrens är möjlig och åtföljas av krav 
som gör det möjligt att i praktiken verifiera 
de uppgifter som anbudsgivarna lämnar. 
För att uppfylla dessa normer och samtidigt 
öka rättssäkerheten får medlemsstaterna 
föreskriva användning av kriteriet i form 
av det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.

(25) För att garantera öppenhet och 
likabehandling bör kriterierna för 
tilldelning av koncessioner alltid uppfylla 
vissa allmänna normer. De bör meddelas 
alla potentiella anbudsgivare i förväg, ha 
samband med kontraktsföremålet och får 
inte medföra en obegränsad valfrihet för 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten. De bör garantera att effektiv 
konkurrens är möjlig och åtföljas av krav 
som gör det möjligt att i praktiken verifiera 
de uppgifter som anbudsgivarna lämnar. 
För att uppfylla dessa normer och samtidigt 
öka rättssäkerheten får medlemsstaterna 
föreskriva användning av kriteriet i form 
av det ekonomiskt mest fördelaktiga och 
hållbara anbudet.
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Or. en

Ändringsförslag 16
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) När en upphandlande myndighet eller 
enhet väljer att tilldela en koncession på 
grundval av det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet, bör de fastställa de 
ekonomiska kriterier och kvalitetskriterier 
som ska användas när de utvärderar vilket 
anbud som har det bästa förhållandet 
mellan kvalitet och pris. Fastställandet av 
dessa kriterier beror på föremålet för 
koncessionen, eftersom kriterierna bör göra 
det möjligt att utvärdera varje anbuds 
prestanda i förhållande till föremålet för 
koncessionen enligt definitionen i de 
tekniska specifikationerna samt att 
utvärdera förhållandet mellan kvalitet och 
pris för varje anbud.

(26) När en upphandlande myndighet eller 
enhet väljer att tilldela en koncession på 
grundval av det ekonomiskt mest 
fördelaktiga och hållbara anbudet, bör de 
fastställa de ekonomiska kriterier och 
kvalitetskriterier som ska användas när de 
utvärderar vilket anbud som har det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris. 
Fastställandet av dessa kriterier beror på 
föremålet för koncessionen, eftersom 
kriterierna bör göra det möjligt att 
utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålet för koncessionen 
enligt definitionen i de tekniska 
specifikationerna samt att utvärdera 
förhållandet mellan kvalitet och pris för 
varje anbud.

Or. en

Ändringsförslag 17
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) De tekniska specifikationer som de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna upprättar bör tillåta att 
tilldelningen av koncessionen öppnas för 
konkurrens. Det måste därför vara möjligt 
att lämna anbud med olika tekniska 

(28) De tekniska specifikationer som de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna upprättar bör tillåta att 
tilldelningen av koncessionen öppnas för 
konkurrens. Det måste därför vara möjligt 
att lämna anbud med olika tekniska 
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lösningar så att det råder tillräcklig 
konkurrens. Följaktligen bör de tekniska 
specifikationerna utformas på ett sådant 
sätt att man undviker att på konstlad väg 
begränsa konkurrensen med hjälp av krav 
som gynnar en viss ekonomisk aktör 
genom att de avspeglar viktiga egenskaper 
hos de varor, tjänster eller 
byggentreprenader som den aktören brukar 
erbjuda. Om de tekniska specifikationerna 
utformas som funktions- och prestandakrav 
kan i allmänhet detta mål uppfyllas på 
bästa möjliga sätt, vilket främjar 
innovation. Om det hänvisas till en 
europeisk standard eller, om det inte finns 
någon sådan, till en nationell standard bör 
de upphandlande myndigheterna eller 
enheterna beakta anbud som baseras på 
andra likvärdiga lösningar. För att visa att 
en lösning är likvärdig kan anbudsgivare 
åläggas att tillhandahålla bevis som 
verifierats av tredje part. Andra lämpliga 
bevismedel, såsom tillverkarens tekniska 
dokumentation, bör dock också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana intyg eller 
provningsrapporter eller inte har möjlighet 
att anskaffa dem inom de aktuella 
tidsfristerna.

lösningar så att det råder tillräcklig 
konkurrens. Följaktligen bör de tekniska 
specifikationerna utformas och 
genomföras enligt principerna om insyn 
och icke-diskriminering på ett sådant sätt 
att man undviker att på konstlad väg 
begränsa konkurrensen med hjälp av krav 
som gynnar en viss ekonomisk aktör 
genom att de avspeglar viktiga egenskaper 
hos de varor, tjänster eller 
byggentreprenader som den aktören brukar 
erbjuda. Om de tekniska specifikationerna 
utformas som funktions- och prestandakrav 
kan i allmänhet detta mål uppfyllas på 
bästa möjliga sätt, vilket främjar
innovation. Om det hänvisas till en 
europeisk standard eller, om det inte finns 
någon sådan, till en nationell standard bör 
de upphandlande myndigheterna eller 
enheterna beakta anbud som baseras på 
andra likvärdiga lösningar. För att visa att 
en lösning är likvärdig kan anbudsgivare 
åläggas att tillhandahålla bevis som 
verifierats av tredje part. Andra lämpliga 
bevismedel, såsom tillverkarens tekniska 
dokumentation, bör dock också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana intyg eller 
provningsrapporter eller inte har möjlighet 
att anskaffa dem inom de aktuella 
tidsfristerna.

Or. en

Ändringsförslag 18
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter och enheter få lov att hänvisa 
till en bestämd produktionsprocess, ett 

(29) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter och enheter få lov att hänvisa
till en bestämd produktionsprocess, ett 
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bestämt sätt att tillhandahålla tjänster eller 
en bestämd process för något annat 
stadium av en produkts eller tjänsts 
livscykel, så länge detta har anknytning till 
föremålet för koncessionen. För att bättre 
integrera sociala hänsyn i tilldelning av 
koncessioner kan upphandlande enheter 
även tillåtas att i tilldelningskriterierna ta 
med egenskaper som avser arbetsvillkoren.
Om de upphandlande myndigheterna eller 
upphandlande enheterna emellertid 
tillämpar det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet får dessa kriterier 
endast avse arbetsvillkoren för de 
personer som direkt deltar i den berörda 
produktionsprocessen eller i 
tillhandahållandet av den berörda 
tjänsten. Sådana egenskaper får endast 
avse hälsoskydd för den personal som 
deltar i produktionsprocessen eller
främjandet av social integration för 
missgynnade personer eller medlemmar i 
sårbara grupper bland de personer som får i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och på 
ett sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från 
tredjeländer som är parter i ett avtal eller 
frihandelsavtal som unionen är part i.
Upphandlande myndigheter och enheter 
bör, även när de tillämpar kriteriet i form 
av det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet, ha rätt att som urvalskriterium 
använda organisation av och kvalifikation 
och erfarenhet hos den personal som ska 
utföra den berörda koncessionen, eftersom 
detta kan påverka kvaliteten på 

bestämt sätt att tillhandahålla tjänster eller 
en bestämd process för något annat 
stadium av en produkts eller tjänsts 
livscykel, så länge detta har anknytning till 
föremålet för koncessionen. För att bättre 
integrera sociala hänsyn i tilldelning av 
koncessioner kan upphandlande enheter 
även tillåtas att i tilldelningskriterierna ta 
med egenskaper som avser arbetsvillkoren, 
hälsoskyddet, främjandet av social 
integration för missgynnade personer eller 
medlemmar i sårbara grupper bland de 
personer som får i uppdrag att fullgöra 
kontraktet, inbegripet tillgänglighet för 
personer med funktionshinder
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genomförandet av koncessionen och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

Upphandlande myndigheter och enheter 
bör, även när de tillämpar kriteriet i form 
av det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet, ha rätt att som urvalskriterium 
använda organisation av och kvalifikation 
och erfarenhet hos den personal som ska 
utföra den berörda koncessionen, eftersom 
detta kan påverka kvaliteten på 
genomförandet av koncessionen och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

Or. de

Ändringsförslag 19
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter och enheter få lov att hänvisa 
till en bestämd produktionsprocess, ett 
bestämt sätt att tillhandahålla tjänster eller 
en bestämd process för något annat 
stadium av en produkts eller tjänsts 
livscykel, så länge detta har anknytning till 
föremålet för koncessionen. För att bättre 
integrera sociala hänsyn i tilldelning av 
koncessioner kan upphandlande 
myndigheter och enheter även tillåtas att i 
tilldelningskriterierna ta med egenskaper 
som avser arbetsvillkoren. Om de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna emellertid tillämpar det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet får 
dessa kriterier endast avse arbetsvillkoren 
för de personer som direkt deltar i den 
berörda produktionsprocessen eller i 
tillhandahållandet av den berörda tjänsten. 
Sådana egenskaper får endast avse 
hälsoskydd för den personal som deltar i 
produktionsprocessen eller främjandet av 

(29) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter och enheter få lov att hänvisa 
till en bestämd produktionsprocess, ett 
bestämt sätt att tillhandahålla tjänster eller 
en bestämd process för något annat 
stadium av en produkts eller tjänsts 
livscykel, så länge detta har anknytning till 
föremålet för koncessionen. För att bättre 
integrera sociala hänsyn i tilldelning av 
koncessioner kan upphandlande 
myndigheter och enheter även tillåtas att i 
tilldelningskriterierna ta med egenskaper 
som avser arbetsvillkoren. Om de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna emellertid tillämpar det 
ekonomiskt mest fördelaktiga och hållbara
anbudet får dessa kriterier endast avse 
arbetsvillkoren för de personer som direkt 
deltar i den berörda produktionsprocessen 
eller i tillhandahållandet av den berörda 
tjänsten. Sådana egenskaper får endast avse 
hälsoskydd för den personal som deltar i 
produktionsprocessen eller främjandet av 
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social integration för missgynnade 
personer eller medlemmar i sårbara 
grupper bland de personer som får i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och på ett 
sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter i ett avtal eller frihandelsavtal 
som unionen är part i. Upphandlande 
myndigheter och enheter bör, även när de 
tillämpar kriteriet i form av det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet, ha rätt att som 
urvalskriterium använda organisation av 
och kvalifikation och erfarenhet hos den 
personal som ska utföra den berörda 
koncessionen, eftersom detta kan påverka 
kvaliteten på genomförandet av 
koncessionen och därmed anbudets 
ekonomiska värde.

social integration för missgynnade 
personer eller medlemmar i sårbara 
grupper bland de personer som får i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och på ett 
sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter i ett avtal eller frihandelsavtal 
som unionen är part i. Upphandlande 
myndigheter och enheter bör, även när de 
tillämpar kriteriet i form av det ekonomiskt 
mest fördelaktiga och hållbara anbudet, ha 
rätt att som urvalskriterium använda 
organisation av och kvalifikation och 
erfarenhet hos den personal som ska utföra 
den berörda koncessionen, eftersom detta 
kan påverka kvaliteten på genomförandet 
av koncessionen och därmed anbudets 
ekonomiska värde.

Or. en

Ändringsförslag 20
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Detta direktiv säkrar tillämpningen 
av rådets direktiv 2001/23/EG om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, 
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verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter, i syfte att garantera 
respekten för reglerna om lika 
konkurrensvillkor och skydd av 
arbetstagare vid överlåtelse av ett företag.

Or. en

Ändringsförslag 21
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Gällande lagar, förordningar och
kollektivavtal rörande anställningsvillkor 
och arbetsmiljö, på såväl nationell nivå
som unionsnivå, bör tillämpas vid 
utförandet av en koncession om dessa 
bestämmelser och tillämpningen av dem 
överensstämmer med unionsrätten. För 
gränsöverskridande verksamhet, det vill 
säga när arbetstagare från en 
medlemsstat tillhandahåller tjänster i en 
annan medlemsstat i samband med 
utförandet av en koncession, fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster de 
minimivillkor som måste uppfyllas i 
värdlandet gentemot de utstationerade 
arbetstagarna.

(32) Gällande lagar och förordningar, på 
såväl nationell, europeisk som 
internationell nivå, och representativa
kollektivavtal på alla nivåer rörande
anställningsvillkor och arbetsmiljö, ska
tillämpas vid utförandet av en koncession. 
Principen lika lön för lika arbete på 
jämförbara arbetsplatser ska gälla.

Or. de

Ändringsförslag 22
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Den nationella lagstiftning och de 
kollektivavtal som är tillämpliga på den 
ort där byggentreprenaden, tjänsten eller 
varan ska utföras, vad gäller skyldigheter 
i fråga om social trygghet och 
anställningstrygghet samt arbetsvillkor är 
även tillämpliga vid utförandet av en 
koncession. Om dessa förpliktelser inte 
uppfylls ska det betraktas som ett 
allvarligt fel från den berörda ekonomiska 
aktörens sida, som kan medföra att denne 
utesluts från förfarandet för tilldelning av 
en koncession.

Or. en

Ändringsförslag 23
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Om den nya koncessionshavaren vid 
en koncessionstilldelning övertar 
arbetstagare från en upphandlande 
myndighet eller enhet eller från den 
hittillsvarande koncessionshavaren ska 
arbetstagarna omfattas av rättsföljderna i 
direktiv 2001/23/EG om skydd för 
arbetstagares rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 24
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
brottslig organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter och upphandlande enheter 
också ges möjlighet att utesluta 
anbudssökande eller anbudsgivare som 
begår allvarliga överträdelser av
unionslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning om skydd av allmänintresset i 
överensstämmelse med fördraget, eller om 
en ekonomisk aktör visar en betydande 
eller ihållande försämring i fullgörandet av 
en tidigare koncession eller koncessioner 
av en liknande karaktär för samma 
upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet.

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
brottslig organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. För att kunna lagföra tidigare 
överträdelser och inför den kommande 
koncessionstilldelningen tydligt och klart 
definiera ansvaret mellan den 
huvudsakliga ekonomiska aktören och 
underleverantörerna ska både den 
huvudsakliga ekonomiska aktören och 
underleverantörerna var och en för sig 
och båda tillsammans solidariskt ansvara 
för den uppkomna skadan. Vidare bör
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter också ges möjlighet 
att utesluta anbudssökande eller 
anbudsgivare som begår allvarliga 
överträdelser av unionslagstiftningen eller 
nationell lagstiftning om skydd av 
allmänintresset i överensstämmelse med 
fördraget, eller om en ekonomisk aktör 
visar en betydande eller ihållande 
försämring i fullgörandet av en tidigare 
koncession eller koncessioner av en 
liknande karaktär för samma upphandlande 
myndighet eller upphandlande enhet.

Or. de

Ändringsförslag 25
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte påverka rätten 
för myndigheter på alla nivåer att själva 
avgöra om och i vilken omfattning de 
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själva utför offentliga funktioner. 
Myndigheter kan utöva sina offentliga 
uppgifter med egna resurser utan att vara 
tvungna att tilldela andra (utomstående) 
ekonomiska aktörer koncessioner. Dessa 
uppgifter kan de även utöva tillsammans 
med andra myndigheter.

Or. de

Ändringsförslag 26
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) skriftligt avtal med ekonomiska 
villkor: ett avtal som baseras på ett utbyte 
av tjänster. De ekonomiska villkoren 
innebär att alla parter drar fördel i 
förhållande till sitt bidrag och detta 
behöver inte nödvändigtvis innebära 
ekonomiska fördelar.

Or. it

Ändringsförslag 27
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) konstruktionsrisk: den risk som hör 
samman med leveransförseningar, 
ytterligare kostnader och otillräcklig 
standard.

Or. it
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Ändringsförslag 28
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) tillgänglighetsrisk: den risk som hör 
samman med utförandet av de tjänster 
som en privat partner ska tillhandahålla.

Or. it

Ändringsförslag 29
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 14c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) efterfrågerisk: den risk som hör 
samman med den varierande efterfrågan 
på den tjänst som en privat partner ska 
tillgodose.

Or. it

Ändringsförslag 30
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att utnyttja de byggentreprenader 
eller tjänster som avses i punkterna 2, 4 
och 7 i första stycket ska innebära att den 
väsentliga driftsrisken överförs till 
koncessionsinnehavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga driftsrisken om innehavaren inte 

2. Rätten att utnyttja de byggentreprenader 
eller tjänster som avses i punkterna 2, 4 
och 7 i första stycket ska innebära att den 
väsentliga delen av driftsrisken överförs till 
koncessionsinnehavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga delen av driftsrisken om 
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är garanterad att få tillbaka de investeringar 
som gjorts och de kostnader som uppstår 
under de pågående byggentreprenader eller 
tjänster som är föremål för koncessionen.

innehavaren inte är garanterad att få 
tillbaka de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstår under de pågående 
byggentreprenader eller tjänster som är 
föremål för koncessionen.

Or. de

Ändringsförslag 31
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna ekonomiska risk kan bestå av 
något av följande:

Driftsrisken kan i synnerhet bestå av:

Or. de

Ändringsförslag 32
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna ekonomiska risk kan bestå av något 
av följande:

Denna driftsrisk kan bestå av något av 
följande:

Or. fi

Ändringsförslag 33
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Risk i samband med användning av 
byggentreprenaderna eller efterfrågan på 

a) Risk i samband med användning av 
byggentreprenaderna eller efterfrågan på 
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tjänsten. tjänsten även om denna risk har 
begränsats kraftigt, t.ex. på grund av 
offentligrättsliga villkor i respektive 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 34
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Beviljandet av tillstånd, 
godkännanden eller licenser som endast
fastställer villkor för utövandet av en 
ekonomisk verksamhet anses inte utgöra 
koncession. Detta gäller även för en 
upphandlande myndighets eller enhets 
motsvarande avtal med en ekonomisk 
aktör om dennes rätt att utnyttja 
offentliga domäner eller resurser för sin 
ekonomiska verksamhet (t.ex. rena hyres-
eller arrendekontrakt), och där det 
vanligtvis endast fastställs allmänna 
villkor för användningen av dem, utan att 
myndigheten tar i anspråk de tjänster som 
tillhandahålls av avtalsparten.

Or. de

Ändringsförslag 35
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Koncessioner vars värde uppgår till 
mindre än de tröskelvärden som fastställs 
i artikel 5 får utfärdas direkt utan 
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föregående anbudsförfarande.

Or. it

Ändringsförslag 36
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det uppskattade värdet av en koncession 
ska beräknas som värdet på entreprenaden 
eller tjänsterna i sin helhet, även om de 
köps genom olika kontrakt om kontrakten 
ingår i ett och samma projekt. Indikationer 
på att det rör sig om ett enda projekt kan 
exempelvis vara att den upphandlande 
myndigheten eller enheten dessförinnan 
genomfört en samlad planering och 
utformning, att de olika inköpta 
beståndsdelarna fyller en och samma 
ekonomiska och tekniska funktion eller att 
de i övrigt är logiskt förknippade med 
varandra.

2. Det uppskattade värdet av en koncession 
ska beräknas på grundval av alla tekniska, 
praktiska och ekonomiska aspekter, även 
om dessa aspekter framställs i olika 
kontrakt. Indikationer på att det rör sig om 
ett enda projekt kan exempelvis vara att 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten dessförinnan genomfört en samlad 
planering och utformning, att de olika 
inköpta beståndsdelarna fyller en och 
samma ekonomiska och tekniska funktion 
eller att de i övrigt är logiskt förknippade 
med varandra.

Or. it

Ändringsförslag 37
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förvärv eller hyra, oavsett 
finansieringsform, av mark, befintliga 
byggnader eller annan fast egendom eller 
rättigheter till sådan (dock ska varje form 
av koncessioner för finansiella tjänster som 
tilldelas samtidigt med, före eller efter 
förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av 

a) Den upphandlande myndighetens eller 
enhetens förvärv, hyra eller arrende, 
oavsett finansieringsform, av mark, 
befintliga byggnader eller annan fast 
egendom eller rättigheter till sådan (dock 
ska varje form av koncessioner för 
finansiella tjänster som tilldelas samtidigt 
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detta direktiv), med, före eller efter förvärvs- eller 
hyreskontraktet omfattas av detta direktiv),

Or. de

Ändringsförslag 38
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anställningskontrakt, e) anställningskontrakt eller kollektivavtal 
som bidrar till förbättring av arbetsvillkor,

Or. en

Ändringsförslag 39
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner för tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse och tjänster 
av allmänt intresse som:
a) Vattentjänster
b) Avloppstjänster
c) Avfallstjänster
d) Energitjänster
e) Sociala tjänster enligt definitionen av 
kommittén för social trygghet för en 
frivillig europeisk kvalitetsram för sociala 
tjänster, särskilt hälso- och sjukvård, 
sociala tjänster, obligatorisk 
socialförsäkring, räddningstjänster och 
civilskydd, bidragstjänster, 
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fackföreningstjänster.

Or. de

Ändringsförslag 40
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessionen ska bara pågå så länge som
anses behövas för att koncessionshavaren 
ska få tillbaka de investeringar som gjorts 
för utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tillhandahållandet av tjänsterna samt en 
rimlig avkastning på investerat kapital.

Den upphandlande myndigheten eller 
enheten kan vid tilldelningen av 
koncessionen begränsa löptiden med 
hänsyn till dess art och 
proportionalitetsprincipen. Hänsyn kan 
även tas till den tid som anses behövas för 
att koncessionshavaren ska få tillbaka de 
investeringar som gjorts för utnyttjandet av 
byggnadsverket eller tillhandahållandet av 
tjänsterna. Dessutom kan ytterligare 
objektiva kriterier beaktas såsom det 
allmänna intresset av en konstant och 
högkvalitativ försörjning eller ett 
ekologiskt och socialt hållbart 
tillhandahållande av prestationen samt de 
kostnader som är förenade med att utse en 
koncessionshavare. 

Or. de

Ändringsförslag 41
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Koncessionen ska bara pågå så länge som 
anses behövas för att koncessionshavaren 
ska få tillbaka de investeringar som gjorts 
för utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tillhandahållandet av tjänsterna samt en 

Koncessionen ska bara pågå så länge som 
anses behövas för att koncessionshavaren 
ska få tillbaka de investeringar som gjorts 
för utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tillhandahållandet av tjänsterna samt en 
rimlig avkastning på investerat kapital och 
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rimlig avkastning på investerat kapital. även så länge det beräknas ta att nå de 
resultatmål som fastställs av den 
upphandlande myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 42
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Sociala tjänster och andra specifika 

tjänster
Koncessioner som avser tillhandahållande 
av sociala tjänster och andra specifika 
tjänster enligt bilaga X och som omfattas 
av detta direktiv ska omfattas av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 26.3 
och 27.1.

Or. de

Ändringsförslag 43
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i förfaranden för koncessionstilldelning för 
skyddade verkstäder och ekonomiska 
aktörer vars främsta syfte är social och 
yrkesmässig integration av personer med 
funktionshinder och missgynnade 
arbetstagare eller föreskriva att 
koncessioner ska utföras inom ramen för 
program för skyddad anställning, varvid

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i förfaranden för koncessionstilldelning 
för: 
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över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, ekonomiska aktörer eller 
program är personer med funktionshinder 
eller missgynnade arbetstagare. 
Hänvisning till denna bestämmelse ska 
göras i koncessionsmeddelandet.

Or. en

Ändringsförslag 44
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 20 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Skyddade verkstäder, eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen 
för program för skyddad anställning, 
förutsatt att en majoritet av de berörda 
arbetstagarna är personer med 
funktionshinder som på grund av 
funktionshindrens karaktär eller grad inte 
kan utöva yrkesverksamhet under 
normala omständigheter eller har svårt att 
hitta arbete på den normala 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 45
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 20 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De företag och program vars 
huvudsyfte är social och yrkesmässig 
integration av missgynnade arbetstagare, 
under förutsättning att mer än 30 % av de 
anställda hos dessa ekonomiska aktörer 
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eller program är funktionshindrade eller 
missgynnade arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 46
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Juridiska personer kan emellertid 
åläggas att i anbudet eller i anbudsansökan 
ange namn på och relevanta 
yrkeskvalifikationer hos den personal som 
ska vara ansvarig för utförandet av 
koncessionen.

2. Juridiska personer kan emellertid 
åläggas att i anbudet eller i anbudsansökan 
ange relevanta yrkeskvalifikationer hos den 
personal som ska vara ansvarig för 
utförandet av koncessionen.

Or. en

Motivering

Det kan vara omöjligt för en anbudsgivare att känna till namnen på personalen på 
ansökningsstadiet med tanke på hur länge urvals- och tilldelningsförfarandet pågår.

Ändringsförslag 47
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Grupper av ekonomiska aktörer får 
lämna anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande.

3. Grupper av ekonomiska aktörer får 
lämna anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande. Grupper av ekonomiska 
aktörer, särskilt små och medelstora 
företag, får bilda ett företagskonsortium. 

Or. en
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Ändringsförslag 48
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De upphandlande myndigheterna ska 
sträva efter ”bästa möjliga värde” vid 
upphandlingen. Detta erhålls genom att 
beakta den mest gynnsamma 
kombinationen av kostnads-, kvalitets-
och hållbarhetsaspekter.

Or. en

Ändringsförslag 49
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Upphandlande myndigheter ska 
respektera betalningsanstånd såsom 
fastställs i direktiv 2001/7/EU.

Or. en

Ändringsförslag 50
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Ekonomiska aktörer ska fullgöra 
skyldigheterna i fråga om social trygghet 
och anställningstrygghet samt i fråga om 
de arbetsförhållanden som råder på den 
plats där arbetet, tjänsten eller leveransen 
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ska utföras såsom fastställs i nationell 
lagstiftning och/eller kollektivavtal eller 
de internationella 
arbetsrättsbestämmelser som avses i 
bilaga XIIIa (ny).

Or. en

Ändringsförslag 51
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. Uppgifterna om koncessioner ska 
offentliggöras och öppnas för granskning.

Or. en

Ändringsförslag 52
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Upphandlande enheter får använda de 
uppgifter som behandlats elektroniskt för 
offentliga upphandlingsförfaranden för 
att förebygga, spåra och korrigera fel som 
uppstår i de olika skedena, genom att 
utveckla lämpliga verktyg.

8. Upphandlande enheter får använda de 
uppgifter som behandlats elektroniskt för 
förfaranden för tilldelning av 
koncessioner för att förebygga, spåra och 
korrigera fel som uppstår i de olika 
skedena genom att utveckla lämpliga 
verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 53
Edite Estrela
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Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska 
anges i koncessionsdokumenten. De ska 
ange vilka egenskaper byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan måste ha.

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska 
anges i koncessionsdokumenten. De ska 
ange vilka egenskaper byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan måste ha, så att den 
upphandlande myndighetens mål uppnås, 
inbegripet hållbarhetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 54
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den nya koncessionshavaren vid en 
koncessionstilldelning övertar 
arbetstagare från en upphandlande 
myndighet eller enhet eller från den 
hittillsvarande koncessionshavaren ska 
arbetstagarna omfattas av rättsföljderna i 
direktiv 2001/23/EG om skydd för 
arbetstagares rättigheter. 

Or. de

Ändringsförslag 55
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter ska i 
koncessionsmeddelandet ange villkoren för 
deltagande avseende

1. Upphandlande myndigheter ska i 
koncessionsmeddelandet eller -dokumentet
ange villkoren för deltagande avseende

Or. it

Ändringsförslag 56
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter ska begränsa 
villkoren för deltagande till sådana villkor 
som är lämpliga för att se till att en 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
rättslig och ekonomisk kapacitet samt 
kommersiell och teknisk förmåga att utföra 
den koncession som ska tilldelas. Alla krav 
ska vara relevanta och strikt proportionella 
i förhållande till föremålet för kontraktet, 
med beaktande av behovet att säkerställa 
verklig konkurrens.

Upphandlande myndigheter ska begränsa 
villkoren för deltagande till sådana villkor 
som är lämpliga för att se till att en 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
rättslig och ekonomisk kapacitet samt 
kommersiell och teknisk förmåga att utföra 
den koncession som ska tilldelas. Alla krav 
ska vara relevanta och strikt proportionella 
i förhållande till föremålet för kontraktet, 
och de måste beakta behovet att säkerställa 
verklig konkurrens.

Or. it

Ändringsförslag 57
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Upprepade och/eller allvarliga 
överträdelser av bestämmelser på social-, 
arbets- eller miljörättens område som är 
styrkta genom domar som vunnit laga 
kraft.
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Or. de

Ändringsförslag 58
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende betalning av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelserna i det land där 
denne är etablerad eller i den upphandlande 
myndighetens eller enhetens medlemsstat.

6. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett koncessionsförfarande om 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten känner till att aktören enligt ett 
lagakraftvunnet beslut eller ett 
administrativt avgörande som vunnit laga 
kraft inte har fullgjort sina skyldigheter 
avseende betalning av skatter eller sociala 
avgifter enligt de rättsliga bestämmelserna 
i det land där denne är etablerad eller i den 
upphandlande myndighetens eller enhetens 
medlemsstat eller om det har meddelats 
flera arbetsrättsliga domar eller påföljder 
mot en aktör som vunnit laga kraft.

Or. de

Ändringsförslag 59
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får föreskriva att
upphandlande myndigheter eller enheter
ska uteslutas en ekonomisk aktör från 
deltagande i en koncessionstilldelning om 
något av följande villkor är uppfyllda:

7. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter eller enheter
får utesluta en ekonomisk aktör från 
deltagande i en koncessionstilldelning om 
något av följande villkor är uppfyllda:

Or. de
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Ändringsförslag 60
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 7 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om den ekonomiska aktören har 
begått överträdelser på social-, arbets- och 
skatterättens och miljörättens område.

Or. de

Ändringsförslag 61
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska ange 
genomförandevillkoren för denna artikel. 
De ska på begäran för andra medlemsstater 
tillgängliggöra alla uppgifter om de 
uteslutningsgrunder som förtecknas i denna 
artikel. De behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa 
uppgifter i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 88 i direktivet [som ersätter direktiv 
2004/18/EG].

9. Medlemsstaterna ska ange 
genomförandevillkoren för denna artikel. 
De ska på begäran för andra medlemsstater 
tillgängliggöra alla uppgifter om de 
uteslutningsgrunder som förtecknas i denna 
artikel. De behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa 
uppgifter i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 88 i direktivet [som ersätter direktiv 
2004/18/EG]. Dessutom utvecklar 
medlemsstaterna och kommissionen ett 
förfarande för att samla uppgifter om 
överträdelser och göra dem tillgängliga 
för upphandlande enheter.

Or. de

Ändringsförslag 62
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den upphandlande myndigheten eller 
enheten ska i koncessionsmeddelandet 
eller koncessionsdokumenten ange hur de 
olika kriterierna enligt punkt 1 kommer 
att viktas inbördes eller förteckna 
kriterierna i fallande prioritetsordning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 63
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska grunda 
tilldelningen av koncessioner på kriteriet 
det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet i 
överensstämmelse med punkt 2. Utöver 
pris eller kostnader får ett eller flera av 
följande kriterier användas:

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter ska grunda 
tilldelningen av koncessioner på kriteriet 
det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet i 
överensstämmelse med punkt 2. Utöver 
pris eller kostnader ska ett eller flera av 
följande kriterier användas:

Or. de

Ändringsförslag 64
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter ska 
grunda tilldelningen av koncessioner på 
kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i överensstämmelse med punkt 2. 

4. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter ska 
grunda tilldelningen av koncessioner på 
kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga 
och hållbara anbudet i överensstämmelse 
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Utöver pris eller kostnader får ett eller flera 
av följande kriterier användas:

med punkt 2. Utöver pris eller kostnader 
får ett eller flera av följande kriterier 
användas:

Or. en

Ändringsförslag 65
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter ska 
grunda tilldelningen av koncessioner på 
kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i överensstämmelse med punkt 2. 
Utöver pris eller kostnader får ett eller flera 
av följande kriterier användas:

4. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter ska 
grunda tilldelningen av koncessioner på 
kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i överensstämmelse med punkt 2. 
Utöver pris eller kostnader får ett eller flera 
av följande kriterier användas i samtliga 
fall:

Or. it

Ändringsförslag 66
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, utformning med tanke på 
samtliga användares behov, 
miljöegenskaper och innovativ karaktär.

a) Kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, utformning med tanke på 
samtliga användares behov, 
samhällsintresse, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär.

Or. it
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Ändringsförslag 67
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Sociala kriterier, bland annat 
respekten för 
social trygghet och anställningstrygghet, 
arbetsvillkor, arbetsmiljölagstiftning,
sysselsättningsmöjligheter, inklusive 
främjande av sysselsättning bland 
ungdomar, jämvikt mellan könen, 
sysselsättningsmöjligheter för 
långtidsarbetslösa och äldre arbetare, för 
personer från missgynnade grupper, 
personer med funktionshinder,
normer för anständigt arbete,
social integration,
etisk handel,
tillgång till yrkesutbildning på 
arbetsplatsen och
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 68
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För tjänstekoncessioner och 
koncessioner som omfattar projektering av 
byggentreprenader får organisationen av 
och kvalifikationerna och erfarenheten hos 
den personal som utsetts att utföra den 
berörda koncessionen beaktas, vilket får till 
följd att efter tilldelningen av koncessionen 

b) För tjänstekoncessioner och 
koncessioner som omfattar projektering av 
byggentreprenader ska organisationen av 
och kvalifikationerna och erfarenheten hos 
den personal som utsetts att utföra den 
berörda koncessionen beaktas, liksom 
kvalifikationerna och yrkesetiken hos 
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får denna personal endast bytas ut efter 
medgivande av den upphandlande 
myndigheten eller enheten, som ska 
kontrollera att den nya personalen 
säkerställer likvärdig organisation och
kvalitet.

eventuella underleverantörer, vilket får till 
följd att efter tilldelningen av koncessionen 
får denna personal endast bytas ut efter 
medgivande av den upphandlande 
myndigheten eller enheten, som ska 
kontrollera att den nya personalen 
säkerställer likvärdig organisation, kvalitet, 
kvalifikationer eller erfarenhet.

Or. en

Ändringsförslag 69
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) De upphandlande myndigheterna 
eller enheterna föreskriver dessutom 
sociala och miljömässiga villkor för 
genomförandet av tjänsten eller 
byggentreprenaden som ska anges i 
meddelandet. Hit räknas de arbetsvillkor 
som fastställts i nationella, europeiska 
och internationella lagar och 
administrativa bestämmelser, i 
representativa kollektivavtal på alla 
nivåer och skiljedomar. I övrigt gäller 
principen lika lön för lika arbete på 
jämförbara arbetsplatser.

Or. de

Ändringsförslag 70
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 4 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Ytterligare sociala och 
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sysselsättningspolitiska kriterier kan 
införas, såsom främjande av jämställdhet 
mellan kvinnor och män, integration av 
särskilt missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden som yngre och äldre 
arbetstagare, ungdomar och lärlingar, 
långtidsarbetslösa, personer med 
invandrarbakgrund och personer med 
funktionshinder.

Or. de

Ändringsförslag 71
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I det fall som avses i punkt 4 ska den 
upphandlande myndigheten eller enheten i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att lämna anbud eller i 
koncessionsdokumenten ange hur de olika 
kriterierna kommer att viktas inbördes vid 
bedömningen av vilket anbud som är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga.

5. I det fall som avses i punkt 4 ska den 
upphandlande myndigheten eller enheten i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att lämna anbud eller i 
koncessionsdokumenten ange hur de olika 
kriterierna kommer att viktas inbördes vid 
bedömningen av vilket anbud som är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga och 
hållbara.

Or. en

Ändringsförslag 72
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Externa sociala kostnader direkt 
förknippade med livscykeln, vilket kan 
innefatta otrygga 
anställningsförhållanden, långa 
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arbetsdagar, dålig hälsa och bristande 
överensstämmelse med säkerhetskrav 
samt brist på yrkesutbildning.   

Or. en

Ändringsförslag 73
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om upphandlande myndigheter bedömer 
kostnaderna enligt en 
livscykelkostnadsmetod ska de i 
koncessionsdokumenten ange den metod 
som används för beräkningen av 
livscykelkostnaden. Metoden ska uppfylla 
samtliga följande villkor:

2. Om upphandlande myndigheter bedömer 
kostnaderna enligt en 
livscykelkostnadsmetod ska de i 
koncessionsdokumenten ange den metod 
som används för beräkningen av 
livscykelkostnaden. Metoden ska vara 
enkel så att den kan användas av små och 
medelstora företag och ska uppfylla 
samtliga följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 74
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet 
begära eller kan av en medlemsstat åläggas 
att begära att anbudsgivaren i sitt anbud 
anger hur stor del av kontraktet som kan 
komma att läggas ut på tredje part samt 
föreslår vilka underleverantörer som ska
användas.

1. I koncessionsdokumenten får en 
upphandlande myndighet eller enhet 
begära eller kan av en medlemsstat åläggas 
att begära att anbudsgivaren i sitt anbud 
anger hur stor del av kontraktet som kan 
komma att läggas ut på tredje part samt 
föreslår vilka underleverantörer som ska 
användas, och lämnar information om 
underleverantören, inbegripet namn, 
kontaktuppgifter och rättsligt ombud. Alla 
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ändringar i underleverantörskedjan ska 
anges utan dröjsmål till den 
upphandlande enheten, inbegripet namn, 
kontaktuppgifter och rättsligt ombud.

Or. en

Ändringsförslag 75
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka den 
huvudsakliga ekonomiska aktörens ansvar.

2. Punkt 1 ska inte påverka den 
huvudsakliga ekonomiska aktörens ansvar 
och inte heller underleverantörens 
ansvar.

Or. de

Ändringsförslag 76
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan att det påverka ansvaret i 
punkt 2 är den huvudsakliga ekonomiska 
aktören och underleverantören eller 
underleverantörerna solidariskt 
ansvariga.

Or. de

Ändringsförslag 77
Thomas Händel
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Förslag till direktiv
Bilaga III – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett 
geografiskt område i syfte att tillhandahålla 
flygplatser och kusthamnar och 
inlandshamnar eller andra terminaler för 
transport i luften, till havs eller på inre 
vattenvägar.

5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett 
geografiskt område i syfte att tillhandahålla 
flygplatser och kusthamnar och 
inlandshamnar eller annan allmän 
infrastruktur för transport i luften, till havs 
eller på inre vattenvägar.

Or. de

Ändringsförslag 78
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Bilaga IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UPPLYSNINGAR SOM SKA FINNAS 
MED I 
KONCESSIONSMEDDELANDEN

UPPLYSNINGAR SOM SKA FINNAS 
MED I 
KONCESSIONSMEDDELANDEN 
ELLER -DOKUMENTET

Or. it

Ändringsförslag 79
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Bilaga X

Kommissionens förslag

TJÄNSTER SOM AVSES I ARTIKEL 17
CPV-kod Benämning

7511000-4 och
från 85000000-9 till 85323000-9
(utom 85321000-5 och 85322000-2)

Hälso- och sjukvård samt socialvård
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75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Utbildningsadministration, 
hälsovårdsförvaltning och administration 
avseende rekreation, kultur och religion

75300000-9 Obligatorisk socialförsäkring

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

Bidragstjänster

98000000-3 Andra samhälleliga och personliga 
tjänster

98120000-0 Fackföreningstjänster

98131000-0 Tjänster i samband med 
religionsutövande

Parlamentets ändringsförslag

utgår

Or. de

Ändringsförslag 80
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Bilaga XIIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FÖRTECKNING ÖVER 
INTERNATIONELLA SOCIALA OCH 
MILJÖRELATERADE 
KONVENTIONER
SOM AVSES I SKÄL 3 OCH 
ARTIKEL 22.4 c
– Konvention nr 87 om föreningsfrihet 
och skydd för organisationsrätten
– Konvention nr 98 om tillämpning av 
principerna för organisationsrätten och 
den kollektiva förhandlingsrätten
– Konvention nr 29 om tvångs- eller 
obligatoriskt arbete
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– Konvention nr 105 om avskaffande av 
tvångsarbete
– Konvention nr 138 om minimiålder för 
tillträde till arbete
– Konvention nr 111 om diskriminering i 
anställning och yrkesutövning
– Konvention nr 100 om lika lön för män 
och kvinnor för arbete av lika värde
– Konvention nr 182 om avskaffande av 
de värsta formerna av barnarbete
– Wienkonventionen för skydd av 
ozonskiktet och dess Montrealprotokoll 
om ämnen som bryter ned ozonskiktet
– Baselkonventionen om kontroll av 
gränsöverskridande transporter och 
slutligt omhändertagande av farligt avfall 
(Baselkonventionen)
– Stockholmskonventionen om långlivade 
organiska föroreningar 
(Stockholmskonventionen)
– Rotterdamkonventionen om hantering 
av förhandsgodkännande för vissa farliga 
kemikalier och bekämpningsmedel i 
internationell handel (Unep/FAO) 
(PIC-konventionen), Rotterdam, 
10.9.1998 och dess tre regionala 
protokoll.

Or. en


