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Ændringsforslag 237
Peter Simon

Forslag til direktiv
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster forslaget til 
direktiv om tildeling af 
koncessionskontrakter.

Or. de

Begrundelse

 Primærlovgivningen og Domstolens retspraksis danner en saglig og fleksibel retlig ramme for 
tildeling af koncessionskontrakter og forpligter til en gennemsigtig, ikkediskriminerende procedure.
På grund af de forskellige former for koncessioner og forvaltningsstrukturer i medlemsstaterne er en 
fælles procedure ikke hensigtsmæssig (nærhedsprincippet), og den ville begrænse den kommunale 
handlefrihed, som er blevet styrket betydeligt med Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 238
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. de

Ændringsforslag 239
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
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-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. it

Begrundelse

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, 
poiché essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato 
interno e gli obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a 
livello centrale, che regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non 
assimilabile agli altri settori economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi 
molto differenti tra gli Stati Membri. Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da 
rendere molto complessa la sua eventuale applicazione.

Ændringsforslag 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til direktiv
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Ændringsforslag 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, artikel 62, og artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 14, artikel 53, stk. 1, 
artikel 62 og artikel 114 samt protokol 
26 hertil,

Or. fr

Begrundelse

Der tages hermed højde i direktivet for bestemmelserne på området for tjenesteydelser af 
almen interesse og deres særlige egenskaber.

Ændringsforslag 242
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 14 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde samt protokol 26 hertil,

Or. fr

Ændringsforslag 243
Françoise Castex

Forslag til direktiv
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Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 4, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

Or. fr

Ændringsforslag 244
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, artikel 62, og artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 14, 53, stk. 1, artikel 62, og artikel 
114 samt protokol nr. 26,

Or. en

Ændringsforslag 245
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der findes ikke klare regler på EU-
plan for tildeling af 
koncessionskontrakter. Det skaber 
juridisk usikkerhed og barrierer for den 
frie udveksling af tjenesteydelser og fører 
til konkurrenceforvridning, der hindrer 
det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber 
de økonomiske aktører, især små og 
mellemstore virksomheder (herefter 

udgår
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"SMV'er"), deres rettigheder på det indre 
marked og går glip af vigtige 
forretningsmuligheder, og de offentlige 
myndigheder har ikke altid mulighed for 
at anvende offentlige midler således, at 
borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj 
kvalitet til fordelagtige priser. En 
passende retlig ramme for tildeling af 
koncessioner kan sikre effektiv og ikke-
diskriminerende adgang til markedet for 
alle EU's økonomiske aktører og 
retssikkerhed og dermed fremme 
offentlige investeringer i infrastrukturer 
og strategiske tjenesteydelser for 
borgerne.

Or. en

Ændringsforslag 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der findes ikke klare regler på EU-
plan for tildeling af 
koncessionskontrakter. Det skaber 
juridisk usikkerhed og barrierer for den 
frie udveksling af tjenesteydelser og fører 
til konkurrenceforvridning, der hindrer
det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber 
de økonomiske aktører, især små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
"SMV'er"), deres rettigheder på det indre 
marked og går glip af vigtige 
forretningsmuligheder, og de offentlige
myndigheder har ikke altid mulighed for 
at anvende offentlige midler således, at 
borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj 
kvalitet til fordelagtige priser. En 
passende retlig ramme for tildeling af 
koncessioner kan sikre effektiv og ikke-
diskriminerende adgang til markedet for 

udgår
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alle EU's økonomiske aktører og 
retssikkerhed og dermed fremme 
offentlige investeringer i infrastrukturer 
og strategiske tjenesteydelser for 
borgerne.

Or. de

Ændringsforslag 247
Lara Comi

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan 
for tildeling af koncessionskontrakter. Det 
skaber juridisk usikkerhed og barrierer for 
den frie udveksling af tjenesteydelser og 
fører til konkurrenceforvridning, der 
hindrer det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber 
de økonomiske aktører, især små og 
mellemstore virksomheder (herefter
"SMV'er"), deres rettigheder på det indre 
marked og går glip af vigtige 
forretningsmuligheder, og de offentlige 
myndigheder har ikke altid mulighed for at 
anvende offentlige midler således, at 
borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj 
kvalitet til fordelagtige priser. En passende 
retlig ramme for tildeling af koncessioner 
kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende 
adgang til markedet for alle EU's 
økonomiske aktører og retssikkerhed og 
dermed fremme offentlige investeringer i 
infrastrukturer og strategiske 
tjenesteydelser for borgerne.

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan 
for tildeling af koncessionskontrakter. Det 
skaber juridisk usikkerhed og barrierer for 
den frie udveksling af tjenesteydelser og 
fører til konkurrenceforvridning, der 
hindrer det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber 
de økonomiske aktører, især små og 
mellemstore virksomheder (herefter
"SMV'er"), deres rettigheder på det indre 
marked og går glip af vigtige 
forretningsmuligheder, og de offentlige 
myndigheder har ikke altid mulighed for at 
anvende offentlige midler således, at 
borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj 
kvalitet til fordelagtige priser. En passende 
retlig ramme for tildeling af koncessioner 
kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende 
adgang til markedet for alle EU's 
økonomiske aktører og retssikkerhed og 
dermed fremme offentlige investeringer i 
infrastrukturer og strategiske 
tjenesteydelser for borgerne. Det er 
hensigtsmæssigt på europæisk plan at 
indføre et ledende princip om at lade 
SMV'erne være omfattet af tildeling af 
koncessioner for at forbedre deres 
mulighed for at få adgang til 
koncessionsmarkedet.
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Or. it

Ændringsforslag 248
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan 
for tildeling af koncessionskontrakter. Det 
skaber juridisk usikkerhed og barrierer for 
den frie udveksling af tjenesteydelser og 
fører til konkurrenceforvridning, der 
hindrer det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber 
de økonomiske aktører, især små og 
mellemstore virksomheder (herefter
"SMV'er"), deres rettigheder på det indre 
marked og går glip af vigtige 
forretningsmuligheder, og de offentlige 
myndigheder har ikke altid mulighed for at 
anvende offentlige midler således, at 
borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj 
kvalitet til fordelagtige priser. En passende 
retlig ramme for tildeling af koncessioner 
kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende 
adgang til markedet for alle EU's 
økonomiske aktører og retssikkerhed og 
dermed fremme offentlige investeringer i 
infrastrukturer og strategiske 
tjenesteydelser for borgerne.

(1) Der findes ikke klare regler på EU-
plan for tildeling af 
koncessionskontrakter. Det skaber 
juridisk usikkerhed og barrierer for den 
frie udveksling af tjenesteydelser og 
fører til konkurrenceforvridning, der 
hindrer det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf 
fortaber de økonomiske aktører, især 
små og mellemstore virksomheder
(herefter "SMV'er"), deres rettigheder 
på det indre marked og går glip af 
vigtige forretningsmuligheder, og de 
offentlige myndigheder har ikke altid 
mulighed for at anvende offentlige 
midler således, at borgerne får gavn af 
tjenesteydelser af høj kvalitet til 
fordelagtige priser. En passende retlig 
ramme for tildeling af koncessioner kan 
sikre effektiv og ikke-diskriminerende 
adgang til markedet for alle EU's 
økonomiske aktører og retssikkerhed og 
dermed fremme offentlige investeringer 
i infrastrukturer og strategiske 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse for borgerne.

Or. fr

Ændringsforslag 249
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Tildelingen af koncessioner på 
bygge- og anlægsarbejder er i øjeblikket 
underlagt grundlæggende regler i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, hvorimod 
tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner 
med et grænseoverskridende aspekt er 
underlagt traktatens principper, og navnlig 
principperne om fri bevægelighed for 
varer, fri etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. Der er fare for, at denne 
situation skaber retsusikkerhed som følge 
af de nationale lovgiveres forskellige 
fortolkninger af principperne i traktaten 
og fører til, at der er store forskelle i 
medlemsstaternes lovgivninger. Dette har 
EU-Domstolens omfattende retspraksis i 
stort omfang bekræftet, selvom den kun 
delvis har behandlet bestemte aspekter ved 
koncessionskontrakters tildeling. Det er 
derfor nødvendigt, at principperne i 
traktaten konkretiseres i alle 
medlemsstaterne og at forskellene i deres 
udlægning på EU-plan fjernes, for at 
bringe de vedvarende forvridninger på det 
indre marked til ophør.

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Tildelingen af koncessioner på 
bygge- og anlægsarbejder er i øjeblikket 
underlagt grundlæggende regler i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, hvorimod 
tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner 
med et grænseoverskridende aspekt er 
underlagt traktatens principper, og navnlig 
principperne om fri bevægelighed for 
varer, fri etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed.

Or. en
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Ændringsforslag 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Tildelingen af koncessioner på 
bygge- og anlægsarbejder er i øjeblikket 
underlagt grundlæggende regler i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, hvorimod 
tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner 
med et grænseoverskridende aspekt er 
underlagt traktatens principper, og navnlig 
principperne om fri bevægelighed for 
varer, fri etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. Der er fare for, at denne 
situation skaber retsusikkerhed som følge 
af de nationale lovgiveres forskellige 
fortolkninger af principperne i traktaten og 
fører til, at der er store forskelle i 
medlemsstaternes lovgivninger. Dette har 
EU-Domstolens omfattende retspraksis i 
stort omfang bekræftet, selvom den kun 
delvis har behandlet bestemte aspekter ved 
koncessionskontrakters tildeling. Det er 
derfor nødvendigt, at principperne i 
traktaten konkretiseres i alle 

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Tildelingen af koncessioner på 
bygge- og anlægsarbejder er i øjeblikket 
underlagt grundlæggende regler i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, hvorimod 
tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner 
med et grænseoverskridende aspekt er 
underlagt traktatens principper, og navnlig 
principperne om fri bevægelighed for 
varer, fri etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. Der er fare for, at denne 
situation skaber retsusikkerhed som følge 
af de nationale lovgiveres forskellige 
fortolkninger af principperne i traktaten og 
fører til, at der er store forskelle i 
medlemsstaternes lovgivninger. Dette har 
EU-Domstolens retspraksis i stort omfang 
bekræftet, selvom den kun delvis har 
behandlet bestemte aspekter ved 
koncessionskontrakters tildeling. Det er 
derfor nødvendigt, at principperne i 
traktaten konkretiseres i alle 
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medlemsstaterne og at forskellene i deres 
udlægning på EU-plan fjernes, for at bringe 
de vedvarende forvridninger på det indre 
marked til ophør.

medlemsstaterne og at forskellene i deres 
udlægning på EU-plan fjernes, for at bringe 
de vedvarende forvridninger på det indre 
marked til ophør.

Or. en

Ændringsforslag 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Tildelingen af koncessioner på 
bygge- og anlægsarbejder er i øjeblikket 
underlagt grundlæggende regler i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, hvorimod 
tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner 
med et grænseoverskridende aspekt er 
underlagt traktatens principper, og navnlig 
principperne om fri bevægelighed for 
varer, fri etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. Der er fare for, at denne 
situation skaber retsusikkerhed som følge 
af de nationale lovgiveres forskellige 
fortolkninger af principperne i traktaten 
og fører til, at der er store forskelle i 
medlemsstaternes lovgivninger. Dette har 

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Tildelingen af koncessioner på 
bygge- og anlægsarbejder er i øjeblikket 
underlagt grundlæggende regler i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, hvorimod 
tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner 
med et grænseoverskridende aspekt er 
underlagt traktatens principper, og navnlig 
principperne om fri bevægelighed for 
varer, fri etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed.
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EU-Domstolens omfattende retspraksis i 
stort omfang bekræftet, selvom den kun 
delvis har behandlet bestemte aspekter ved 
koncessionskontrakters tildeling. Det er 
derfor nødvendigt, at principperne i 
traktaten konkretiseres i alle 
medlemsstaterne og at forskellene i deres 
udlægning på EU-plan fjernes, for at 
bringe de vedvarende forvridninger på det 
indre marked til ophør.

Or. en

Ændringsforslag 252
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Direktivet bør på ingen måde begrænse 
medlemsstaternes eller deres myndigheders 
frihed til at træffe afgørelse om direkte 
tilvejebringelse af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser til 
offentligheden eller give udførelsen af 
disse arbejder i underentreprise til 
tredjemand. Medlemsstaterne eller deres 
myndigheder bør frit kunne bestemme 
udformningen af de tjenester, der skal 
leveres og dermed også kunne fastlægge 
alle kvalitative eller prismæssige 
betingelser for at forfølge deres 
målsætninger for den offentlige politik.

(3) I henhold til dette direktiv anerkendes 
og bekræftes medlemsstaternes ret til at 
fastsætte de organisationsmåder, de 
mener, er de mest passende i forhold til at 
udføre de bygge- og anlægsarbejder og 
tjenesteydelser, de har ansvar for.
Direktivet bør på ingen måde begrænse 
medlemsstaternes eller deres myndigheders 
frihed til at udføre bygge- og 
anlægsarbejder eller levere tjenesteydelser 
til offentligheden eller give udførelsen af 
disse arbejder i underentreprise ved at 
uddelegere det til tredjemand. 
Medlemsstaterne og deres myndigheder
skal fortsat have ret til at kunne bestemme
og fastsætte udformningen af de tjenester, 
der skal leveres og dermed også kunne 
fastlægge alle kvalitative eller prismæssige 
betingelser for at forfølge deres 
målsætninger for den offentlige politik.

Or. en
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Ændringsforslag 253
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Direktivet bør på ingen måde begrænse
medlemsstaternes eller deres myndigheders 
frihed til at træffe afgørelse om direkte 
tilvejebringelse af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser til 
offentligheden eller give udførelsen af 
disse arbejder i underentreprise til 
tredjemand. Medlemsstaterne eller deres
myndigheder bør frit kunne bestemme 
udformningen af de tjenester, der skal 
leveres og dermed også kunne fastlægge 
alle kvalitative eller prismæssige 
betingelser for at forfølge deres 
målsætninger for den offentlige politik.

(3) Direktivet begrænser i 
overensstemmelse med EU-rettens 
nærhedsprincip på ingen måde 
medlemsstaternes eller deres myndigheders 
frihed til at træffe afgørelse om direkte 
tilvejebringelse af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser til 
offentligheden eller give udførelsen af 
disse arbejder i underentreprise til 
tredjemand. Dette gælder navnlig også for 
tjenesteydelser af almen interesse og 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse i henhold til artikel 14 TEUF jf. 
artikel 2 i protokol (nr. 26) om 
tjenesteydelser af almen interesse. 
Medlemsstaternes eller deres
myndigheders ret til at bestemme 
udformningen af de tjenester, der skal 
leveres og bestemme detaljerne i disse og
dermed også fastlægge alle kvalitative eller 
prismæssige betingelser for at forfølge 
deres målsætninger for den offentlige 
politik, sikres.

Or. de

Begrundelse

Bekræftelse af, at direktivet ikke griber ind i princippet om offentlige organers 
forvaltningsfrihed og ikke opstiller forskrifter for medlemsstaterne eller deres myndigheder 
om, hvorvidt en tjenesteydelse skal udføres af staten eller af en ekstern udbyder. Desuden en 
understregning af, at dette princip navnlig også gælder for de følsomme områder, som 
udførelse af tjenesteydelser af almen interesse eller almen økonomisk interesse udgør.

Ændringsforslag 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Direktivet bør på ingen måde begrænse 
medlemsstaternes eller deres myndigheders 
frihed til at træffe afgørelse om direkte 
tilvejebringelse af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser til 
offentligheden eller give udførelsen af 
disse arbejder i underentreprise til 
tredjemand. Medlemsstaterne eller deres 
myndigheder bør frit kunne bestemme 
udformningen af de tjenester, der skal 
leveres og dermed også kunne fastlægge 
alle kvalitative eller prismæssige 
betingelser for at forfølge deres 
målsætninger for den offentlige politik.

(3) I henhold til dette direktiv anerkendes 
og bekræftes medlemsstaternes og 
myndighedernes ret til at bestemme de 
forvaltningsmåder, de mener, er de mest 
passende i forhold til at udføre de bygge-
og anlægsarbejder og tjenesteydelser, de 
har ansvar for. Direktivet bør på ingen 
måde begrænse medlemsstaternes og deres 
myndigheders frihed til at udføre bygge-
og anlægsarbejder eller levere
tjenesteydelser direkte til offentligheden 
eller give udførelsen af disse arbejder i 
underentreprise til tredjemand. 
Medlemsstaterne eller deres myndigheder
skal fortsat have ret til at kunne bestemme
og fastsætte udformningen af de tjenester, 
der skal leveres og dermed også kunne 
fastlægge alle kvalitative eller prismæssige 
betingelser samt arbejdsbetingelserne 
gældende for tjenesteydelserne for at 
forfølge deres målsætninger for den 
offentlige politik.

Or. en

Ændringsforslag 255
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Direktivet bør på ingen måde begrænse 
medlemsstaternes eller deres myndigheders 
frihed til at træffe afgørelse om direkte 
tilvejebringelse af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser til 
offentligheden eller give udførelsen af 
disse arbejder i underentreprise til 
tredjemand. Medlemsstaterne eller deres 
myndigheder bør frit kunne bestemme 

(3) I henhold til artikel 4 i traktaten om 
Den Europæiske Union respekterer
direktivet nationale identiteter, som de 
kommer til udtryk i deres grundlæggende 
politiske og forfatningsmæssige 
strukturer, herunder regionalt og lokalt 
selvstyre. I henhold til artikel 14 i TEUF 
og protokol nr. 26 om tjenesteydelser af 
almen interesse bør direktivet på ingen 
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udformningen af de tjenester, der skal 
leveres og dermed også kunne fastlægge 
alle kvalitative eller prismæssige 
betingelser for at forfølge deres 
målsætninger for den offentlige politik.

måde begrænse medlemsstaternes eller 
deres myndigheders frihed til at træffe 
afgørelse om direkte tilvejebringelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser til offentligheden eller give 
udførelsen af disse arbejder i 
underentreprise til tredjemand. 
Medlemsstaterne eller deres myndigheder, 
herunder substatslige myndigheder, bør 
frit kunne bestemme udformningen af de 
tjenester, der skal leveres og dermed også 
kunne fastlægge alle kvalitative eller 
prismæssige betingelser for at forfølge 
deres målsætninger for den offentlige 
politik.

Or. en

Ændringsforslag 256
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Direktivet påvirker ikke 
myndighedernes ret til frit på nationalt 
niveau at kunne bestemme omfanget af de 
tjenester af almen økonomisk interesse 
samt kendetegnene for de tjenester, der 
skal leveres, og dermed også kunne 
fastlægge alle kvalitative betingelser for at 
forfølge deres målsætninger for den 
offentlige politik. Dette direktiv vedrører 
ikke finansieringen af tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse eller støtte 
bevilget af medlemsstaterne, navnlig på 
det sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
område, i overensstemmelse med 
Fællesskabets konkurrenceregler.

Or. en
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Ændringsforslag 257
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Dette direktiv berører ikke arbejds-
og ansættelsesvilkår som f.eks. maksimal 
arbejdstid og minimal hviletid, mindste 
antal betalte feriedage pr. år, mindsteløn 
og sikkerhed, sundhed og hygiejne på 
arbejdspladsen, som medlemsstaterne 
anvender i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, det berører ikke 
forholdet mellem arbejdsmarkedets 
parter, herunder retten til at forhandle og 
indgå kollektive aftaler, retten til at strejke 
og til at gennemføre faglige aktioner i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis under overholdelse af 
fællesskabsretten.

Or. en

Ændringsforslag 258
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Medlemsstaterne kan fastsætte, at de 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere blandt andet skal lægge det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud til 
grund for koncessionstildelingen. Dette 
kriterium kan ud over pris eller 
omkostninger vedrøre kvalitet, herunder 
teknisk værdi, æstetiske og 
funktionsmæssige karakteristika, 
tilgængelighed, udformning for alle 
brugere, miljømæssige og sociale 
karakteristika og innovativ karakter. Det 
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kan ligeledes vedrøre eftersalgstjenester 
og teknisk bistand, leveringsdatoen, 
leveringsperioden eller 
udførelsesperioden, organiseringen af de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende kontrakt, og deres 
kvalifikationer og erfaringer samt den 
specifikke proces for produktionen eller 
leveringen af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, leverancer eller 
tjenesteydelser, så vidt der ikke 
forekommer en diskrimination af de 
økonomiske operatører.

Or. en

Ændringsforslag 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For koncessioner over en bestemt 
værdi er det hensigtsmæssigt at fastlægge 
en minimumssamordning af offentlige 
procedurer for tildeling af sådanne 
kontrakter på grundlag af principperne i 
traktaten for at sikre koncessionerne 
adgang til konkurrence og sørge for en 
passende grad af retssikkerhed. Disse 
koordineringsbestemmelser bør ikke gå 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 
førnævnte mål. Det bør dog stå 
medlemsstaterne frit for at supplere eller 
videreudvikle disse bestemmelser, hvis de 
finder det formålstjenligt for navnlig at 
sikre bedre overensstemmelse med 
førnævnte principper.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 260
Evelyne Gebhardt

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 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 

udgår
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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.

Or. de

Ændringsforslag 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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. en

Ændringsforslag 263
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
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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 264
Heide Rühle

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 

(5) Vandsektoren bør i henhold til 
Europa-Parlamentets beslutninger af 
14.01.2004, 10.03.2004 og 31.05.2006 ikke 
liberaliseres, men derimod moderniseres.
Vandsektoren bør derfor ikke omfattes af 
nærværende direktivs anvendelsesområde.
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vedrørende levering, tilrådighedsstillelse 
eller drift af net til ydelse af den 
pågældende tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 265
Peter Simon

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.

(5) Der bør også gælde bestemte 
koordineringsbestemmelser for tildeling af 
koncessioner for bygge- og anlægsarbejder 
og tjenesteydelseskoncessioner inden for 
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.

Or. de

Ændringsforslag 266
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør også gælde bestemte 
koordineringsbestemmelser for tildeling 
af koncessioner for bygge- og 
anlægsarbejder og 

(5) Der skal også gælde specifikke 
bestemmelser for koncessioner på 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, hvis særlige målsætninger 
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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.

og opgaver fastlægges af de nationale 
myndigheder, som har fuld valgfrihed 
med hensyn til ledelsesform, og som 
kan tildele særlige eller eksklusive 
rettigheder vedrørende levering, 
tilrådighedsstillelse eller drift af net til 
ydelse af den pågældende tjeneste.

Or. fr

Ændringsforslag 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets resolutioner af 14.01.2004, 
10.03.2004 og 31.05.2006 bør 
vandsektoren ikke liberaliseres, men 
moderniseres. Den bør derfor undtages 
fra denne forordnings 
anvendelsesområde. 

Or. de

Begrundelse

Europa-Parlamentets ønsker for vandsektoren fremgår af beslutningerne af 14. januar 2004, 
10. marts 2004 og 31. maj 2006. Ifølge disse beslutninger ønsker Europa-Parlamentet ingen 
liberalisering af vandsektoren (som f.eks. for energi-, telekommunikations- eller 
postsektoren), men derimod en modernisering af vandsektoren, hvor økonomiske principper 
bør harmonere med kvalitets- og miljøstandarder samt den nødvendige effektivitet.

Ændringsforslag 268
Werner Kuhn
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Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets resolutioner af 14.01.2004, 
10.03.2004 og 31.05.2006 bør 
vandsektoren ikke liberaliseres, men 
moderniseres. Den bør derfor undtages 
fra denne forordnings 
anvendelsesområde.

Or. de

Ændringsforslag 269
Evelyne Gebhardt

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 
bestemte aftaler, der vedrører en 

(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 
bestemte aftaler, der vedrører en 
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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 aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. 
forpagtningskontrakter, navnlig for så vidt 
angår sø-, flod- og kanalhavne, hvorved 
staten eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 
bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 

(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 eller krav om godkendelse 
til at udføre sociale tjenesteydelser, 
hvorved staten eller en offentlig 
myndighed fastlægger betingelserne for 
udøvelsen af en økonomisk aktivitet, ikke 
anses for koncessioner. Dette gælder også 
for bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
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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.

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. de

Ændringsforslag 271
Pier Antonio Panzeri

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 
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 

(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, der meddeles i korte 
perioder, hvorved staten eller en offentlig 
myndighed fastlægger betingelserne for 
udøvelsen af en 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 
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henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

Or. it

Ændringsforslag 272
Barbara Weiler

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 
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 

(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 
bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. lejekontrakter, 
hvorved staten eller den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver kun 
fastlægger generelle betingelser for deres 
benyttelse uden at opnå bestemte arbejder 
eller tjenesteydelser. Lejekontrakter (som 
f.eks. også forpagtningskontrakter) 
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tjenesteydelser. indeholder som generelle bestemmelser 
forskrifter for overladelse af det lejede til 
lejeren, benyttelsen (eksempelvis 
beskrivelse af det lejede, bestemmelser om 
tilladt benyttelse af det lejede, 
bestemmelser om optimal benyttelse af det 
lejede som f.eks. præstationsindekser eller 
miljøstandarder), udlejerens og lejerens 
pligter med hensyn til vedligeholdelse af 
det lejede, lejekontraktens varighed og 
tilbagelevering af det lejede til udlejeren, 
lejens størrelser og sekundære 
omkostninger, som skal afholdes af lejer 
(også f.eks. konventionalbod).

Or. de

Ændringsforslag 273
Heide Rühle

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 

b) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, ifølge hvilke en eller flere 
ordregivende myndigheder eller 
ordregivere (herefter omtalt 
koncessionsgiver) overdrager udførelsen
af bygge- og anlægsarbejder eller
forvaltningen af tjenesteydelser, som de er 
ansvarlige for, til en eller flere 
økonomiske aktører, hvor vederlaget 
herfor enten består udelukkende i retten til 
at udføre og forvalte de bygge- og
anlægsarbejder eller levere de 
tjenesteydelser, som er aftalens genstand, 
eller i denne ret sammen med betaling af 
en pris. Udførelsen af sådanne bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser skal 
være underlagt særlige bindende 
forpligtelser, der fastlægges af
koncessionsgiveren, og har retsgyldighed. 
Derimod bør bestemte statslige 
dokumenter som godkendelser, licenser



AM\916800DA.doc 29/185 PE496.581v03-00

DA

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.

eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
koncessioner. Dette gælder også for 
bestemte aftaler, der har til formål at give 
ret til udbydelse af sociale tjenesteydelser 
eller retten til at indgå aftaler, via hvilke 
staten eller koncessionsgiveren giver en 
økonomisk operatør ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer såsom leje- eller
leasingkontrakter vedrørende enkelte 
områder, særlig inden for sø- og 
indlandshavnesektoren, eller for så vidt at 
de kun fastlægger generelle betingelser for 
deres benyttelse uden at gøre den 
offentlige myndighed til modtager af 
specifikt arbejde eller specifikke
tjenesteydelser, der leveres af den 
kontraherende part.

Or. en

Begrundelse

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Ændringsforslag 274
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende (6) Koncessioner i henhold til dette 
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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 
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.

direktiv 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 licenser,
godkendelser eller tilladelser (også selv om 
sådanne akter i nogle medlemsstater 
måtte benævnes "koncessioner"), hvorved 
staten eller en offentlig myndighed 
fastlægger betingelserne for udøvelsen af 
en økonomisk aktivitet, eller som gør det 
muligt for en økonomisk aktør at udføre 
arbejder eller udøve økonomiske 
aktiviteter, bl.a. i form af tjenesteydelser,
ikke anses for koncessioner i henhold til 
dette direktiv. 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

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at undgå enhver mulig misforståelse med hensyn til, at 
direktivet ikke vedrører nogen administrativ foranstaltning eller akt, når den blot kaldes 
"koncession", men kun det specifikke juridiske instrument "koncessionskontrakt". Det er 
derfor meget vigtigt at præcisere, at disse tilfælde, selv om der er tale om 
koncessionsforanstaltninger ifølge en medlemsstats nationale lovgivning, ligger uden for 
anvendelsesområdet for forslaget til direktiv.
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Ændringsforslag 275
Wim van de Camp

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 
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.

(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. Ligeledes anses aftaler, der 
vedrører en økonomisk aktørs ret til at 
udnytte bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. aftaler om offentlige 
områder og private
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser og/eller specifikke 
bindende og retsgyldige forpligtelser 
vedrørende anvendelsen af jorden uden at 
opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser, ikke for koncessioner. I 
forbindelse med disse aftaler om 
offentlige områder og private 
forpagtningskontrakter anses følgende 
betingelser for vilkår og forpligtelser, der 
udelukkende har til hensigt at regulere 
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anvendelsen af jorden: den anvendelse, 
som det offentlige område eller den 
offentlige ressource er tiltænkt (f.eks. 
beskrivelse og tilladt anvendelse, 
forpligtelser, der har til formål at 
optimere anvendelsen, f.eks. 
miljøpræstationer eller -standarder), de 
kontraherende parters forpligtelser med 
hensyn til vedligeholdelse af det offentlige 
område eller den offentlige ressource,
afgifter og leje og andre omkostninger, 
der skal betales af lejeren (herunder bod i 
tilfælde af kontraktbrud).

Or. en

Begrundelse

Kommissionens ønske om at fritage forpagtningskontrakter bør præciseres nærmere for at 
øge retssikkerheden og sikre de kontraherende parter lige vilkår. De to mest almindelige 
redskaber til at indgå kontrakt om jord er aftaler om offentlige områder og private 
forpagtningskontrakter. Selv om de fastlægger generelle betingelser og/eller specifikke 
bindende og retsgyldige forpligtelser, anses de ikke for koncessioner i dette direktivs forstand, 
eftersom der ikke opnås arbejder eller tjenesteydelser.

Ændringsforslag 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

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, 

(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, 



AM\916800DA.doc 33/185 PE496.581v03-00

DA

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 
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.

der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og 
har retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser eller krav om godkendelse 
til at udføre sociale tjenesteydelser, 
hvorved staten eller en offentlig 
myndighed fastlægger betingelserne for 
udøvelsen af en 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. forpagtnings- eller 
lejekontrakter, hvorved staten eller den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver kun fastlægger generelle 
betingelser for deres benyttelse uden at 
opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser. Leje- og 
forpagtningskontrakter (som f.eks. også 
forpagtningskontrakter) indeholder som 
generelle bestemmelser forskrifter for 
overladelse af det lejede til lejeren, 
benyttelsen (eksempelvis beskrivelse af det 
lejede, bestemmelser om tilladt benyttelse 
af det lejede, bestemmelser om optimal 
benyttelse af det lejede som f.eks. 
præstationsindekser eller 
miljøstandarder), udlejerens og lejerens 
pligter med hensyn til vedligeholdelse af 
det lejede, lejekontraktens varighed og 
tilbagelevering af det lejede til udlejeren, 
lejens størrelser og sekundære 
omkostninger, som skal afholdes af lejer, 
inkl. konventionalbod.

Or. de

Begrundelse

"Kun generelle betingelser" skal defineres af hensyn til retssikkerheden. Til dette formål 
anvendes og konkretiseres Domstolens definition fra retssag 241/83.

Ændringsforslag 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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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 
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.

(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 
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. Desuden gælder dette også 
for aftaler, som - uden begrænsninger 
eller fastsættelse af kvoter - åbner en 
generel og ikkediskriminerende 
markedsadgang for alle økonomiske 
aktører, som opfylder på forhånd fastsatte 
lovkrav. Byplanmæssige kontrakter er 
heller ikke koncessioner.

Or. de
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Begrundelse

Præcisering af begrebet koncession. Den hidtidige formulering, som udtrykkelig kun gælder 
godkendelse og tilladelser samt visse aftaler om benyttelse af offentlige områder eller 
ressourcer, er ikke klar nok til at udelukke alle procedurer, som ikke munder ud i en eksklusiv 
udvælgelsesbeslutning fra den offentlige ordregiver, fra direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 278
Françoise Castex

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 
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.

(6) Koncessioner kan være 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. Koncessionerne kan 
også være delegeret forvaltning af 
tjenesteydelser, navnlig af almen 
økonomisk interesse, i et afgrænset 
tidsrum, for en bestemt aktivitet og på 
et defineret territorium. Der er dermed 
hverken tale om offentlige "indkøb", 
"anskaffelser" eller "offentlige 
indkøbskontrakter". 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 
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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.

Or. fr

Ændringsforslag 279
Marc Tarabella

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 
bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 

(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 de statslige 
dokumenter som godkendelser eller 
tilladelser og de opgavetildelinger eller 
lignende dokumenter, hvorved staten 
eller en offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
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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. 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. fr

Begrundelse

Definitionen af udtrykket koncession i betragtning 6 kunne afføde en vis usikkerhed. For at 
afhjælpe problemet kunne man føje "opgavetildelinger eller lignende dokumenter" til listen 
over de specifikke undtagelser. Udtrykket "bestemte" er overflødigt og bør udgå.

Ændringsforslag 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 

(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 
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eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
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.

eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
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. Rene godkendelser eller 
retten til at måtte benytte offentlige goder 
eller offentlig grund er ikke 
tjenesteydelseskoncessioner.

Or. de

Begrundelse

Godkendelser og indrømmelse af retten til at benytte offentlig grund og goder er ikke en 
indkøbsprocedure på markedet. Der bør derfor medtages en præcisering af, at disse forhold 
ikke skal klassificeres som tjenesteydelseskoncession og derfor ikke hører under direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 281
Cornelis de Jong

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-

(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-
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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 
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.

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. Ligeledes anses aftaler, der 
vedrører en økonomisk aktørs ret til at 
udnytte bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. aftaler om offentlige 
områder og private
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser og/eller specifikke 
bindende og retsgyldige forpligtelser 
vedrørende anvendelsen af jorden uden at 
opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser, ikke for koncessioner. I 
forbindelse med disse aftaler om 
offentlige områder og private 
forpagtningskontrakter anses følgende 
betingelser for vilkår og forpligtelser, der 
udelukkende har til hensigt at regulere 
anvendelsen af jorden: betingelser for 
lejerens ejerskab, den anvendelse, som det 
offentlige område eller den offentlige 
ressource er tiltænkt (f.eks. beskrivelse og 
tilladt anvendelse, forpligtelser, der har til 
formål at optimere anvendelsen, f.eks. 
miljøpræstationer eller -standarder), de 
kontraherende parters forpligtelser med 
hensyn til vedligeholdelse af det offentlige 
område eller den offentlige ressource, 
aftalens løbetid og lejerens opsigelse, 
afgifter og leje og andre omkostninger, 
der skal betales af lejeren (herunder bod i 
tilfælde af kontraktbrud). 

Or. en
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Ændringsforslag 282
Heide Rühle

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 
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.

(7) 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 under normale 
driftsbetingelser. Anvendelsen af særlige 
regler for tildeling af koncessioner ville 
ikke være berettiget, hvis den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren letter 
koncessionshaveren for mulige tab.
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
dog af den konkrete efterspørgsel efter 
eller tilgængeligheden af tjenesteydelsen 
eller aktiviteten.

Or. en
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Ændringsforslag 283
Françoise Castex

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 
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.

(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 helt generelt
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.
Desuden indebærer delegering af 
forvaltning, for så vidt angår 
koncessioner på tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse, at 
koncessionshaveren nøje udfører den 
særlige opgave, som er pålagt ham, 
især de værdier, der tydeligt er fastlagt 
i protokol nr. 26, der er knyttet som 
bilag til TEU og TEUF: et højt niveau 
med hensyn til kvalitet, sikkerhed og 
overkommelige priser, lige behandling 
og fremme af universel adgang og af 
brugernes rettigheder. Anvendelsen af 
særlige regler for tildeling af 
koncessioner ville ikke være berettiget, 
hvis den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren letter 
koncessionshaveren for mulige tab ved 
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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. fr

Ændringsforslag 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 

(7) 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 under normale 
driftsbetingelser. Anvendelsen af særlige 
regler for tildeling af koncessioner ville 
ikke være berettiget, hvis den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren letter 
koncessionshaveren for mulige tab.
Bestemte ordninger, som afholdes fuldt ud 
af en ordregivende myndighed eller anden 
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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 
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.

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
dog af den konkrete efterspørgsel efter 
eller tilgængeligheden af tjenesteydelsen 
eller aktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Såfremt sektorspecifik regulering stiller 
koncessionshaver garanti for, at indtægter 
og udgifter udlignes ved investeringer og 
omkostninger, der er afholdt ved 
udførelsen af kontrakten, bør en sådan 
kontrakt ikke anses for en koncession i 
dette direktiv.

(8) Såfremt sektorspecifik regulering stiller 
koncessionshaver garanti for, at indtægter 
og udgifter udlignes ved investeringer og 
omkostninger, der er afholdt ved 
udførelsen af kontrakten, bør en sådan 
kontrakt ikke anses for en koncession i 
dette direktiv. Dette gælder dog ikke 
tilfælde, hvor driftsrisikoen på bestemte 
markeder på forhånd er nedsat. Dette 
forhold er ikke til hinder for at antage, at 
der foreligger en koncession (jf. 
Domstolens retspraksis i sagen WAZV 
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Gotha (C-206/08).

Or. de

Begrundelse

I henhold til Domstolens retspraksis i sagen WAZV Gotha (C-206/08) er det ikke sagligt 
korrekt at forlange af en myndighed, som tildeler en koncession, at den skal sørge for en 
skarpere konkurrence og en større økonomisk risiko, end der findes i den pågældende sektor 
på grundlag af de regler, der gælder for sektoren.

Ændringsforslag 286
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Såfremt sektorspecifik regulering stiller 
koncessionshaver garanti for, at indtægter 
og udgifter udlignes ved investeringer og 
omkostninger, der er afholdt ved 
udførelsen af kontrakten, bør en sådan 
kontrakt ikke anses for en koncession i 
dette direktiv.

(8) Såfremt sektorspecifik regulering stiller 
koncessionshaver garanti for, at indtægter 
og udgifter udlignes ved investeringer og 
omkostninger, der er afholdt ved 
udførelsen af kontrakten, bør en sådan 
kontrakt ikke anses for en koncession i 
dette direktiv. Dette skal dog afgrænses 
fra de tilfælde, hvor driftsrisikoen for 
visse markeder fra begyndelsen 
begrænses, men denne begrænsede risiko 
fuldt ud overføres til koncessionshaveren, 
hvorved disse betingelser ikke forhindrer 
en kvalificering som en koncession.

Or. en

(se EF-Domstolens dom i sag C-206/08)

Ændringsforslag 287
Lara Comi

Forslag til direktiv
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Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Såfremt sektorspecifik regulering stiller 
koncessionshaver garanti for, at indtægter 
og udgifter udlignes ved investeringer og 
omkostninger, der er afholdt ved 
udførelsen af kontrakten, bør en sådan 
kontrakt ikke anses for en koncession i 
dette direktiv.

(8) Såfremt sektorspecifik regulering stiller 
koncessionshaver garanti for, at indtægter 
og udgifter udlignes ved investeringer og 
omkostninger, der er afholdt ved 
udførelsen af kontrakten, på mere end 
50 % af kontraktens værdi, bør en sådan 
kontrakt ikke anses for en koncession i 
dette direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) En driftsrisiko skal udspringe af de 
faktorer, der ligger uden for parternes 
kontrol, og kan derfor ikke være resultat 
af uhensigtsmæssig opfyldelse af 
kontrakten fra nogen af kontrahenternes 
side En driftsrisiko kan bestå i enten en 
efterspørgsels- eller en 
tilgængelighedsrisiko eller i både en 
efterspørgsels- og en 
tilgængelighedsrisiko. 
Efterspørgselsrisikoen skal forstås som 
risikoen på faktisk efterspørgsel efter de 
tjenesteydelser, som er kontraktens 
genstand. Tilgængelighedsrisiko skal 
forstås som risikoen på leveringen af de 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som er kontraktens 
genstand, navnlig risikoen for, at 
udbuddet af tjenesteydelserne ikke vil 
matche efterspørgslen, og risikoen for 
erstatningsansvar for person- eller 
tingskade som følge af mangler ved 
bygge- og anlægsarbejder eller 
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tjenesteydelser. Denne risiko for en 
upassende forsyning eller ansvar kan 
opstå som følge af koncessionshaverens 
beslutninger vedrørende 
kapitalinvesteringerne og andre 
investeringer, der kræves for at udføre en 
koncession, og kan medføre en risiko for, 
at den utilstrækkelige forsyning eller det 
upassende bygge- og anlægsarbejde og 
tjenesteydelserne påvirker 
koncessionshaverens ansvar for at 
genvinde de foretagne investeringer inden 
for koncessionskontraktens løbetid på 
negativ vis.

Or. en

Begrundelse

Definitionen og betydningen af "tilgængelighedsrisiko" i artikel 2, stk. 2, er ikke særlig klar. 
Denne foreslåede nye betragtning er et forsøg på at forbinde den med koncessionshaverens 
beslutninger, således at denne kan genvinde de foretagne investeringer (se betragtning 19a 
(ny)).

Ændringsforslag 289
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) En driftsrisiko skal udspringe af de 
faktorer, der ligger uden for parternes 
kontrol, og kan derfor ikke være resultat 
af uhensigtsmæssig opfyldelse af 
kontrakten fra nogen af kontrahenternes 
side En driftsrisiko kan bestå i enten en 
efterspørgsels- eller en 
tilgængelighedsrisiko eller i både en 
efterspørgsels- og en 
tilgængelighedsrisiko.
Efterspørgselsrisikoen skal forstås som 
risikoen på faktisk efterspørgsel efter de 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som er kontraktens 
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genstand. Tilgængelighedsrisiko skal 
forstås som risikoen på leveringen af de 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som er kontraktens 
genstand, navnlig risikoen for, at 
udbuddet af tjenesteydelserne ikke vil 
matche efterspørgslen, og risikoen for 
erstatningsansvar for person- eller 
tingskade som følge af mangler ved 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser. Det er tilstrækkeligt (til at 
kontrakten kan kategoriseres som en 
koncession), at leverandøren påtager sig 
hele, eller i hvert fald en væsentlig andel 
af, den driftsrisiko, som den ordregivende 
myndighed står over for, selv om den 
pågældende risiko fra begyndelsen er 
meget begrænset som følge af de 
detaljerede offentligretlige regler for den 
tjenesteydelse.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "driftsrisiko" bør være baseret på efterspørgsels- og tilgængelighedsrisikoen 
for at undgå en vag definition. Ordlyden bør endvidere tage hensyn til EU-Domstolens 
afgørelser C-206/08 ("Eurawasser") og C-274/09 ("Stadler").

Ændringsforslag 290
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Begrebet særlige eller eksklusive 
rettigheder er centralt for definitionen af 
dette direktivs anvendelsesområde, 
eftersom virksomheder, som hverken er 
ordregivende myndigheder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller offentlige 
foretagender, kun er omfattet, for så vidt de 
udøver en af de aktiviteter, der er omfattet 
på grundlag af sådanne rettigheder. Det bør 

(9) Begrebet særlige eller eksklusive 
rettigheder er centralt for definitionen af 
dette direktivs anvendelsesområde, 
eftersom virksomheder, som hverken er 
ordregivende myndigheder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller offentlige 
foretagender, kun er omfattet, for så vidt de 
udøver en af de aktiviteter, der er omfattet 
på grundlag af sådanne rettigheder.
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derfor præciseres, at rettigheder, der er 
givet gennem en procedure baseret på 
objektive kriterier, navnlig i henhold til 
EU-lovgivningen, og hvor der er sikret 
tilstrækkelig offentlighed, ikke skal 
forstås som særlige eller eksklusive 
rettigheder i dette direktiv. Denne 
lovgivning omfatter Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 98/30/EF af 22. juni 
1998 om fælles regler for det indre 
marked for naturgas5, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF 
af 19. december 1996 om fælles regler for 
det indre marked for elektricitet6, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF 
af 15. december 1997 om fælles regler for 
udvikling af Fællesskabets indre marked 
for posttjenester og forbedring af disse 
tjenesters kvalitet7, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 
1994 om betingelser for tildeling og 
udnyttelse af tilladelser til prospektering, 
efterforskning og produktion af 
kulbrinter8 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 
23. oktober 2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad vej 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/709. 
De mere og mere forskelligartede former 
for offentlige foranstaltninger gjorde det 
nødvendigt at præcisere definitionen af 
selve indkøbsbegrebet. EU-reglerne om 
koncessioner henviser til anskaffelsen af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, hvor det er udnyttelsen af 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenester, der tages i betragtning. 
Anskaffelse skal forstås i bred forstand 
som opnåelse af fordelene ved de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser, men ikke i alle 
tilfælde med krav om overdragelse af 
ejendomsretten til ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere. 
Desuden omfatter dette direktiv 
almindeligvis ikke den blotte finansiering 
af en aktivitet, som hyppigt er forbundet 
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med forpligtelsen til at refundere de 
modtagne beløb, hvis de ikke anvendes til 
de tilsigtede formål.

Or. en

Ændringsforslag 291
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Begrebet særlige eller eksklusive 
rettigheder er centralt for definitionen af 
dette direktivs anvendelsesområde, 
eftersom virksomheder, som hverken er 
ordregivende myndigheder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller offentlige 
foretagender, kun er omfattet, for så vidt de 
udøver en af de aktiviteter, der er omfattet 
på grundlag af sådanne rettigheder. Det bør 
derfor præciseres, at rettigheder, der er 
givet gennem en procedure baseret på 
objektive kriterier, navnlig i henhold til 
EU-lovgivningen, og hvor der er sikret 
tilstrækkelig offentlighed, ikke skal forstås 
som særlige eller eksklusive rettigheder i 
dette direktiv. Denne lovgivning omfatter 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler 
for det indre marked for naturgas5, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF 
af 19. december 1996 om fælles regler for 
det indre marked for elektricitet6, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF 
af 15. december 1997 om fælles regler for 
udvikling af Fællesskabets indre marked 
for posttjenester og forbedring af disse 
tjenesters kvalitet7, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 
1994 om betingelser for tildeling og 
udnyttelse af tilladelser til prospektering, 
efterforskning og produktion af kulbrinter8

og Europa-Parlamentets og Rådets 

(9) Begrebet særlige eller eksklusive 
rettigheder er centralt for definitionen 
af dette direktivs anvendelsesområde, 
eftersom virksomheder, som hverken er 
ordregivende myndigheder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller offentlige 
foretagender, kun er omfattet, for så 
vidt de udøver en af de aktiviteter, der 
er omfattet på grundlag af sådanne 
rettigheder. Det bør derfor præciseres, 
at rettigheder, der er givet gennem en 
procedure baseret på objektive kriterier, 
navnlig i henhold til EU-lovgivningen, 
og hvor der er sikret tilstrækkelig 
offentlighed, ikke skal forstås som 
særlige eller eksklusive rettigheder i 
dette direktiv. Denne lovgivning 
omfatter Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 98/30/EF af 22. juni 
1998 om fælles regler for det indre 
marked for naturgas5, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
96/92/EF af 19. december 1996 om 
fælles regler for det indre marked for 
elektricitet6, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 97/67/EF af 15. 
december 1997 om fælles regler for 
udvikling af Fællesskabets indre 
marked for posttjenester og forbedring 
af disse tjenesters kvalitet7, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
94/22/EF af 30. maj 1994 om 



PE496.581v03-00 50/185 AM\916800DA.doc

DA

forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. 
oktober 2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad vej 
og om ophævelse af Rådets forordning
(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/709. 
De mere og mere forskelligartede former 
for offentlige foranstaltninger gjorde det 
nødvendigt at præcisere definitionen af 
selve indkøbsbegrebet. EU-reglerne om 
koncessioner henviser til anskaffelsen af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, hvor det er udnyttelsen af 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenester, der tages i betragtning. 
Anskaffelse skal forstås i bred forstand 
som opnåelse af fordelene ved de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser, men ikke i alle 
tilfælde med krav om overdragelse af 
ejendomsretten til ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere. 
Desuden omfatter dette direktiv 
almindeligvis ikke den blotte finansiering 
af en aktivitet, som hyppigt er forbundet 
med forpligtelsen til at refundere de 
modtagne beløb, hvis de ikke anvendes til 
de tilsigtede formål.

betingelser for tildeling og udnyttelse af 
tilladelser til prospektering, 
efterforskning og produktion af 
kulbrinter8 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 
af 23. oktober 2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad 
vej og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) 
nr. 1107/709. De mere og mere 
forskelligartede former for offentlige 
foranstaltninger gjorde det nødvendigt 
at præcisere definitionen af selve 
indkøbsbegrebet. EU-reglerne om 
koncessioner henviser til anskaffelsen 
af bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser eller delegering af 
forvaltning i et afgrænset tidsrum, for 
en bestemt aktivitet og på et defineret 
territorium, hvor det er udnyttelsen på 
egen risiko af disse bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenester, der
udgør modydelsen. 

Or. fr

Ændringsforslag 292
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Begrebet særlige eller eksklusive 
rettigheder er centralt for definitionen af 
dette direktivs anvendelsesområde, 
eftersom virksomheder, som hverken er 
ordregivende myndigheder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller offentlige 
foretagender, kun er omfattet, for så vidt de 
udøver en af de aktiviteter, der er omfattet 

(9) Begrebet særlige eller eksklusive 
rettigheder er centralt for definitionen af 
dette direktivs anvendelsesområde, 
eftersom virksomheder, som hverken er 
ordregivende myndigheder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller offentlige 
foretagender, kun er omfattet, for så vidt de 
udøver en af de aktiviteter, der er omfattet 
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på grundlag af sådanne rettigheder. Det bør 
derfor præciseres, at rettigheder, der er 
givet gennem en procedure baseret på 
objektive kriterier, navnlig i henhold til 
EU-lovgivningen, og hvor der er sikret 
tilstrækkelig offentlighed, ikke skal forstås 
som særlige eller eksklusive rettigheder i 
dette direktiv. Denne lovgivning omfatter 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler 
for det indre marked for naturgas5, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF 
af 19. december 1996 om fælles regler for 
det indre marked for elektricitet6, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF 
af 15. december 1997 om fælles regler for 
udvikling af Fællesskabets indre marked 
for posttjenester og forbedring af disse 
tjenesters kvalitet7, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 
1994 om betingelser for tildeling og 
udnyttelse af tilladelser til prospektering, 
efterforskning og produktion af kulbrinter8

og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. 
oktober 2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad vej 
og om ophævelse af Rådets forordning
(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/709. 
De mere og mere forskelligartede former 
for offentlige foranstaltninger gjorde det 
nødvendigt at præcisere definitionen af 
selve indkøbsbegrebet. EU-reglerne om 
koncessioner henviser til anskaffelsen af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, hvor det er udnyttelsen af 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenester, der tages i betragtning. 
Anskaffelse skal forstås i bred forstand 
som opnåelse af fordelene ved de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser, men ikke i alle 
tilfælde med krav om overdragelse af 
ejendomsretten til ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere. 
Desuden omfatter dette direktiv 
almindeligvis ikke den blotte finansiering 
af en aktivitet, som hyppigt er forbundet 

på grundlag af sådanne rettigheder. Det bør 
derfor præciseres, at rettigheder, der er 
givet gennem en procedure baseret på 
objektive kriterier, navnlig i henhold til 
EU-lovgivningen, og hvor der er sikret 
tilstrækkelig offentlighed, ikke skal forstås 
som særlige eller eksklusive rettigheder i 
dette direktiv. Denne lovgivning omfatter 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler 
for det indre marked for naturgas5, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF 
af 19. december 1996 om fælles regler for 
det indre marked for elektricitet6, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF 
af 15. december 1997 om fælles regler for 
udvikling af Fællesskabets indre marked 
for posttjenester og forbedring af disse 
tjenesters kvalitet7, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 
1994 om betingelser for tildeling og 
udnyttelse af tilladelser til prospektering, 
efterforskning og produktion af kulbrinter8

og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. 
oktober 2007 om offentlig 
personbefordring med jernbane og ad vej 
og om ophævelse af Rådets forordning
(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/709

og øvrig national lovgivning i en 
medlemsstat, som overholder de i 
traktaten fastlagte principper om 
ligebehandling, gennemsigtighed, 
proportionalitet og gensidig anerkendelse. 
De mere og mere forskelligartede former 
for offentlige foranstaltninger gjorde det 
nødvendigt at præcisere definitionen af 
selve indkøbsbegrebet. EU-reglerne om 
koncessioner henviser til anskaffelsen af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, hvor det er udnyttelsen af 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenester, der tages i betragtning. 
Anskaffelse skal forstås i bred forstand 
som opnåelse af fordelene ved de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser, men ikke i alle 
tilfælde med krav om overdragelse af 
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med forpligtelsen til at refundere de 
modtagne beløb, hvis de ikke anvendes til 
de tilsigtede formål.

ejendomsretten til ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere. 
Desuden omfatter dette direktiv 
almindeligvis ikke den blotte finansiering 
af en aktivitet, som hyppigt er forbundet 
med forpligtelsen til at refundere de 
modtagne beløb, hvis de ikke anvendes til 
de tilsigtede formål.

Or. it

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er uden mulighed for misforståelser at videreføre det 
fundamentale koncept, der anvendes i direktiv 2004/17, hvad angår kontrakter i særlige 
sektorer, nemlig at "rettigheder, som en medlemsstat i en eller anden form, også via 
koncessionskontrakter, har givet et begrænset antal virksomheder på grundlag af objektive, 
forholdsmæssigt afpassede og ikke-diskriminerende kriterier, som giver enhver interesseret, 
der opfylder dem, mulighed for at drage fordel af dem, heller ikke betragtes som eksklusive 
eller særlige rettigheder".

Ændringsforslag 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det har også vist sig nødvendigt at 
præcisere, hvad der skal forstås som et 
enkelt indkøb med den virkning, at den 
samlede værdi af alle koncessioner 
indgået med henblik på dette indkøb skal 
tages i betragtning med hensyn til dette 
direktivs tærskelværdier, og at indkøbet 
skal annonceres som en helhed, muligvis 
opdelt i delkontrakter. Begrebet et enkelt 
indkøb dækker alle de varer, bygge- og 
anlægsarbejder og tjenesteydelser, der er 
nødvendigt for at udføre et bestemt 
projekt. Der er f.eks. tale om ét samlet 
projekt, når den ordregivende myndighed 
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 

udgår
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måde er logisk forbundne.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "projekt", som anvendes her, er for uskarpt. Det bidrager ikke til at bestemme 
værdien af en koncession, da det i sidste ende i praksis ofte ikke vil kunne afklares entydigt, 
hvilke forudgående ydelser, der skal regnes med. Der er derfor risiko for, at anvendelsen af 
begrebet "projekt" ofte vil føre til, at der fastsættes en for høj værdi for en koncession.

Ændringsforslag 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det har også vist sig nødvendigt at 
præcisere, hvad der skal forstås som et 
enkelt indkøb med den virkning, at den 
samlede værdi af alle koncessioner 
indgået med henblik på dette indkøb skal 
tages i betragtning med hensyn til dette 
direktivs tærskelværdier, og at indkøbet 
skal annonceres som en helhed, muligvis 
opdelt i delkontrakter. Begrebet et enkelt 
indkøb dækker alle de varer, bygge- og 
anlægsarbejder og tjenesteydelser, der er 
nødvendigt for at udføre et bestemt 
projekt. Der er f.eks. tale om ét samlet 
projekt, når den ordregivende myndighed 
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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Slettelse af disse betragtninger som følge af slettelsen af begrebet "et samlet projekt" i artikel 
6, stk. 2, da det fører til problemer at samle ordrer.
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Ændringsforslag 295
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det har også vist sig nødvendigt at 
præcisere, hvad der skal forstås som et 
enkelt indkøb med den virkning, at den 
samlede værdi af alle koncessioner indgået 
med henblik på dette indkøb skal tages i 
betragtning med hensyn til dette direktivs 
tærskelværdier, og at indkøbet skal 
annonceres som en helhed, muligvis 
opdelt i delkontrakter. Begrebet et enkelt 
indkøb dækker alle de varer, bygge- og 
anlægsarbejder og tjenesteydelser, der er 
nødvendigt for at udføre et bestemt 
projekt. Der er f.eks. tale om ét samlet 
projekt, når den ordregivende myndighed 
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.

(10) Dette direktiv bør kun gælde for 
koncessionskontrakter over en bestemt 
tærskelværdi. Derfor skal metoden til 
beregning af den anslåede værdi af en 
koncession defineres og bør være identisk 
for koncessioner om bygge- og 
anlægsarbejder og
tjenesteydelseskoncessioner, da de fleste 
kontrakter er blandede.

Or. en

Ændringsforslag 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det har også vist sig nødvendigt at 
præcisere, hvad der skal forstås som et 
enkelt indkøb med den virkning, at den
samlede værdi af alle koncessioner indgået 
med henblik på dette indkøb skal tages i 
betragtning med hensyn til dette direktivs 

(10) Selv om den anslåede værdi af en 
koncession beregnes, bør ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere tage 
hensyn til den samlede værdi af de
koncessioner, der er del af et enkelt 
koncessionsprojekt, set ud fra en potentiel 
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tærskelværdier, og at indkøbet skal 
annonceres som en helhed, muligvis 
opdelt i delkontrakter. Begrebet et enkelt 
indkøb dækker alle de varer, bygge- og 
anlægsarbejder og tjenesteydelser, der er
nødvendigt for at udføre et bestemt 
projekt. Der er f.eks. tale om ét samlet 
projekt, når den ordregivende myndighed 
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.

koncessionshavers synspunkt. Der er tale 
om et samlet projekt, når de forskellige 
elementer opfylder én samlet økonomisk 
og teknisk funktion, kræver tilsvarende 
typer investeringer fra 
koncessionshaverens side, og kræver en 
koncession med en tilsvarende startdato 
og varighed.

Or. en

Begrundelse

Betragtning 10 er blevet omformuleret for bedre at afspejle koncessioners særlige karakter.
Den skal navnlig gøres mere relevant ud fra koncessionshavers synspunkt. Dette indeholder 
også en forklaring af begrebet "ét enkelt projekt", som tidligere var med i artikel 6. Et enkelt 
samlet projekt fra myndighedens synspunkt kan omfatte forskellige typer koncessioner, som 
tiltrækker forskellige markedsdeltagere, og kan med rette tildeles som separate koncessioner.

Ændringsforslag 297
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre reel åbning af markedet 
samt passende ligevægt i anvendelsen af 
reglerne om tildeling af koncessioner 
inden for vand- og energiforsyning, 
transport og posttjenester må de 
pågældende virksomheder defineres på 
anden måde end ved henvisning til deres 
retlige form. Det bør derfor sikres, at 
princippet om ligebehandling af 
ordregivere i den offentlige og den private 
sektor ikke anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

(11) Virksomheder, der er omfattet af 
dette direktiv, bør defineres på anden måde 
end ved henvisning til deres retlige form.
Det bør derfor sikres, at princippet om 
ligebehandling af ordregivere i den 
offentlige og den private sektor ikke 
anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.
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Or. en

Ændringsforslag 298
Peter Simon

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre reel åbning af markedet 
samt passende ligevægt i anvendelsen af 
reglerne om tildeling af koncessioner inden 
for vand- og energiforsyning, transport og 
posttjenester må de pågældende 
virksomheder defineres på anden måde end 
ved henvisning til deres retlige form. Det 
bør derfor sikres, at princippet om 
ligebehandling af ordregivere i den 
offentlige og den private sektor ikke 
anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

(11) For at sikre reel åbning af markedet 
samt passende ligevægt i anvendelsen af 
reglerne om tildeling af koncessioner inden 
for energiforsyning, transport og 
posttjenester må de pågældende 
virksomheder defineres på anden måde end 
ved henvisning til deres retlige form. Det 
bør derfor sikres, at princippet om 
ligebehandling af ordregivere i den 
offentlige og den private sektor ikke 
anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

Or. de

Ændringsforslag 299
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre reel åbning af markedet 
samt passende ligevægt i anvendelsen af 
reglerne om tildeling af koncessioner inden 
for vand- og energiforsyning, transport og 
posttjenester må de pågældende 
virksomheder defineres på anden måde 
end ved henvisning til deres retlige form. 
Det bør derfor sikres, at princippet om 
ligebehandling af ordregivere i den

(11) For at sikre reel åbning af 
markedet samt passende ligevægt i 
anvendelsen af reglerne om tildeling af 
koncessioner inden for vand- og 
energiforsyning, transport og 
posttjenester må de pågældende 
virksomheder defineres tydeligt ud fra 
de særlige opgaver, der er pålagt dem 
af de offentlige myndigheder. Det skal 
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offentlige og den private sektor ikke 
anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

desuden i overensstemmelse med 
traktatens artikel 345 sikres, at 
medlemsstaternes ejendomsretlige 
ordninger ikke berøres.

Or. fr

Ændringsforslag 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre reel åbning af markedet 
samt passende ligevægt i anvendelsen af 
reglerne om tildeling af koncessioner 
inden for vand- og energiforsyning, 
transport og posttjenester må de 
pågældende virksomheder defineres på 
anden måde end ved henvisning til deres 
retlige form. Det bør derfor sikres, at 
princippet om ligebehandling af 
ordregivere i den offentlige og den private 
sektor ikke anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

(11) Det bør sikres, at princippet om 
ligebehandling af ordregivere i den 
offentlige og den private sektor sikres. Det 
skal desuden i overensstemmelse med 
traktatens artikel 345 sikres, at 
medlemsstaternes ejendomsretlige
ordninger ikke berøres.

Or. en

Ændringsforslag 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) De enheder, som er omfattet af 
direktivet, må ikke defineres på grundlag 
af deres retsstilling. Det bør derfor sikres, 
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at princippet om ligebehandling af 
ordregivere i den offentlige og den private 
sektor ikke anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

Or. de

Ændringsforslag 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) De nationale, regionale eller 
kompetente lokale myndigheder har i 
henhold til artikel 14 i TEUF i forbindelse 
med protokol nr. 26 vide skønsbeføjelser, 
når de beslutter sig for at tildele 
kontrakter om tjenesteydelser af almen 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 303
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I overensstemmelse med EU-
Domstolens relevante retspraksis ville 
medtagelse af spillevirksomhed under 
dette direktivs anvendelsesområde bidrage 
til at skabe retsusikkerhed, eftersom 
spilleaktiviteter anses for at være 
økonomiske aktiviteter af en særlig 
karakter, som ikke direkte falder ind 
under traktatreglernes 



AM\916800DA.doc 59/185 PE496.581v03-00

DA

anvendelsesområde, og eftersom 
medlemsstaterne frit kan vælge politik 
med hensyn til eksklusive koncessioner, 
hvad enten det er en eller flere. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at undtage 
spillevirksomhed fra dette direktivs 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 304
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv er en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i henhold til 
traktaten og sektorspecifik EU-lovgivning 
om forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold af 
de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner som 
defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet 
af forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
at sikre grundlæggende gennemsigtighed, 
medmindre betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik 
lovgivning.

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør på grundlag af 
en eksklusiv rettighed, som den 
økonomiske aktør har i henhold til 
offentliggjort national lovgivning eller 
administrativ bestemmelse, og som er 
tildelt i henhold til traktaten og 
sektorspecifik EU-lovgivning om 
forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold af 
de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner, der 
vedrører forvaltning af 
netværksinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteterne i bilag III, være omfattet af 
forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
at sikre grundlæggende gennemsigtighed, 
medmindre betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik 
lovgivning.
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Or. en

Ændringsforslag 305
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv er en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i henhold til 
traktaten og sektorspecifik EU-lovgivning
om forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold af 
de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner som 
defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet 
af forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
at sikre grundlæggende gennemsigtighed, 
medmindre betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik 
lovgivning.

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde 
udelukkes visse 
tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der har en 
eksklusiv rettighed i henhold til 
offentliggjort national lovgivning eller
forskrift eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i 
henhold til traktaten og sektorspecifik 
EU-lovgivning, eftersom en sådan 
eksklusiv rettighed gør det umuligt at 
følge en udbudsprocedure for 
tildelingen. De pågældende 
koncessioner er dem, der vedrører 
forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag 
III eller en aktivitet i bilag III og på 
tidspunktet for dette direktivs 
ikrafttræden er underlagt en tarif, der 
reguleres på nationalt plan ved lov 
eller administrativ bestemmelse.
Uanset og med forbehold af de 
juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner,
der vedrører forvaltning af 
netværksinfrastruktur i forbindelse 
med aktiviteterne i bilag III eller en 
aktivitet i bilag III og på tidspunktet 
for dette direktivs ikrafttræden er 
underlagt en tarif, der reguleres på 
nationalt plan, være omfattet af 
forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling 
for at sikre grundlæggende 
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gennemsigtighed, medmindre 
betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i 
sektorspecifik lovgivning.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ÆF 9 (til betragtning 13) i forbindelse med omformuleringen af 
artikel 8, stk. 1, i direktivforslaget (ÆF 69)

Ændringsforslag 306
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv er en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i henhold til 
traktaten og sektorspecifik EU-lovgivning 
om forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold 
af de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner som 
defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet 
af forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling 
for at sikre grundlæggende 
gennemsigtighed, medmindre 
betingelserne for denne gennemsigtighed 

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv har en 
eksklusiv rettighed i henhold til 
offentliggjort national lovgivning eller 
administrativ bestemmelse, og som er 
tildelt i henhold til traktaten og 
sektorspecifik EU-lovgivning om 
forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. De nævnte koncessioner er 
dem, der vedrører forvaltning af 
netværksinfrastruktur i forbindelse med 
aktiviteterne i bilag III, eller dem, der 
vedrører en aktivitet, der er underlagt en 
tarif, som reguleres på nationalt plan, 
eller dem, hvor socioøkonomisk interesse 
kan anses for mere vigtig.
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er fastlagt i sektorspecifik lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv er en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i henhold til 
traktaten og sektorspecifik EU-lovgivning 
om forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold af 
de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner som 
defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet af 
forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
at sikre grundlæggende gennemsigtighed, 
medmindre betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik 
lovgivning.

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv er en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, ligesom det er tilfældet med 
koncessioner til statsejede havområder til 
turistrelaterede og rekreative formål, og
som er tildelt i henhold til traktaten og 
sektorspecifik EU-lovgivning om 
forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold af 
de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner som 
defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet af 
forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
at sikre grundlæggende gennemsigtighed, 
medmindre betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik 
lovgivning.

Or. it
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Ændringsforslag 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv er en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, og som er tildelt i henhold til 
traktaten og sektorspecifik EU-lovgivning 
om forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold af 
de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner som 
defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet af 
forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
at sikre grundlæggende gennemsigtighed, 
medmindre betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik 
lovgivning.

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra 
direktivets anvendelsesområde udelukkes 
visse tjenesteydelseskoncessioner, som er 
tildelt en økonomisk aktør, der selv er en 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, som den økonomiske aktør har i 
henhold til offentliggjort national 
lovgivning eller administrativ 
bestemmelse, ligesom det er tilfældet med 
koncessioner til statsejede havområder til 
turistrelaterede og rekreative formål, og 
som er tildelt i henhold til traktaten og 
sektorspecifik EU-lovgivning om 
forvaltning af netværksinfrastruktur i 
forbindelse med aktiviteterne i bilag III, 
eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør 
det umuligt at følge en udbudsprocedure 
for tildelingen. Uanset og med forbehold af 
de juridiske konsekvenser som følge af 
generel udelukkelse fra direktivets 
anvendelsesområde bør koncessioner som 
defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet af 
forpligtelsen til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om koncessionstildeling for 
at sikre grundlæggende gennemsigtighed, 
medmindre betingelserne for denne 
gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik 
lovgivning.

Or. it

Ændringsforslag 309
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I overensstemmelse med artikel 14 
og protokol 26 i TEUF har 
medlemsstaterne og lokale og regionale
myndigheder fuld frihed til at udføre 
offentlige serviceopgaver under 
anvendelse af deres egne interne 
ressourcer. De kan udføre offentlige 
serviceopgaver i samarbejde med andre 
offentlige myndigheder eller 
sammenslutninger af offentlige 
myndigheder via konventionsbaseret eller 
institutionel samling af kompetencer, 
inden for rammerne af medlemsstaternes 
interne organisation. Et sådant 
samarbejde er ikke omfattet af 
anvendelsesområdet for EU-lovgivningen 
om offentlige indkøb og 
koncessionskontrakter. EU-retten 
pålægger ikke de offentlige myndigheder 
at anvende en bestemt retlig form for i 
fællesskab at udføre deres offentlige 
serviceopgaver. Overførsel af 
kompetencer mellem offentlige 
myndigheder er et spørgsmål om intern 
organisation og falder derfor ikke ind 
under denne lovgivnings 
anvendelsesområde.

Or. en

(Se udtalelse fra Regionsudvalget om tildeling af koncessionskontrakter (ECOS-V-030) juli 
2012)

Ændringsforslag 310
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Dette direktiv bør tage hensyn til 
medlemsstaternes kompetence til at 
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pålægge, definere og tilrettelægge 
public service-opgaver i 
overensstemmelse med protokol nr. 29 
om offentlig radio- og tv-virksomhed i 
medlemsstaterne, der er knyttet som 
bilag til traktaterne.

Or. fr

Begrundelse

Der bør indsættes en ny betragtning, der udtrykkeligt henviser til Amsterdam-protokollen som 
instrument i den primære EU-ret. Dette ændringsforslag går i samme retning som 
henvisningen til Amsterdam-protokollen i Kommissionens fortolkningsmeddelelse om 
koncessioner i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 311
Philippe Juvin 

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det er hensigtsmæssigt, at der 
fra direktivets anvendelsesområde 
udelukkes de 
tjenesteydelseskoncessioner, der 
vedrører spil, som indebærer, at der 
gøres en indsats med penge i 
hasardspil (lotteri, væddemål), og som 
gennemføres på nationalt plan af en 
fælles organisme med eksklusive 
rettigheder tildelt af en eller flere 
medlemsstater i henhold til gældende 
og offentliggjort lovgivning, forskrift 
eller administrativ bestemmelse, og 
som er tildelt i overensstemmelse med 
traktaterne Denne udelukkelse er 
begrundet i tildelingen af eksklusive 
rettigheder til en fælles organisme på 
nationalt plan, som umuliggør 
gennemførelsen af en 
udbudsprocedure, og i 
nødvendigheden af at opretholde 
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medlemsstaternes mulighed for at 
regulere spilsektoren på nationalt plan 
af hensyn til deres pligt til at beskytte 
den offentlige orden og 
samfundsordenen.

Or. fr

Begrundelse

Ny betragtning, der præciserer udelukkelsen af en del af spilsektoren (jf. ordførerens ÆF 75) 
Tildelingen af eksklusive rettigheder umuliggør enhver udbudsprocedure. Medlemsstaterne 
skal også bevare et spillerum i denne følsomme sektor (beskyttelse af den offentlige orden og 
samfundsordenen). En stats handlefrihed i den henseende må ikke udhules af regler, der er 
uhensigtsmæssige for sektoren (f.eks. lukning af spillested for hasardspil).

Ændringsforslag 312
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er hensigtsmæssigt at udelukke 
visse tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner om bygge- og 
anlægsarbejder, der tildeles en 
virksomhed, der er tilknyttet ordregivere, 
hvis hovedaktivitet er at præstere disse 
tjenesteydelser eller arbejder til den 
sammenslutning, virksomheden er 
tilknyttet, og ikke markedsføre dem. Det 
er også nødvendigt at udelukke visse 
koncessioner vedrørende tjenesteydelser 
og bygge- og anlægsarbejder, som 
ordregiveren har tildelt et joint venture, 
der består af flere ordregivere, med 
henblik på udøvelse af de i dette direktiv 
omhandlede aktiviteter, og som denne 
deltager i. Det bør dog sikres, at denne 
udelukkelse ikke skaber 
konkurrenceforvridning til fordel for de 
virksomheder eller joint ventures, som er 
tilknyttet ordregiverne. Der bør fastsættes 

udgår
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et passende regelsæt, især vedrørende 
grænser for, hvor stor en del af 
omsætningen virksomhederne må skaffe 
fra markedet, således at de, når denne 
grænse er nået, mister muligheden for at 
få tildelt koncessioner uden udbud, og 
vedrørende sammensætningen af joint 
ventures og stabiliteten i forbindelserne 
mellem disse joint ventures og de 
ordregivere, som de består af.

Or. en

Ændringsforslag 313
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er hensigtsmæssigt at udelukke 
visse tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner om bygge- og 
anlægsarbejder, der tildeles en virksomhed, 
der er tilknyttet ordregivere, hvis 
hovedaktivitet er at præstere disse 
tjenesteydelser eller arbejder til den 
sammenslutning, virksomheden er 
tilknyttet, og ikke markedsføre dem. Det er 
også nødvendigt at udelukke visse 
koncessioner vedrørende tjenesteydelser og 
bygge- og anlægsarbejder, som 
ordregiveren har tildelt et joint venture, der 
består af flere ordregivere, med henblik på
udøvelse af de i dette direktiv omhandlede 
aktiviteter, og som denne deltager i. Det 
bør dog sikres, at denne udelukkelse ikke 
skaber konkurrenceforvridning til fordel 
for de virksomheder eller joint ventures, 
som er tilknyttet ordregiverne. Der bør 
fastsættes et passende regelsæt, især 
vedrørende grænser for, hvor stor en del af 
omsætningen virksomhederne må skaffe 
fra markedet, således at de, når denne 
grænse er nået, mister muligheden for at få 

(14) Det er hensigtsmæssigt at 
udelukke visse 
tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner om bygge- og 
anlægsarbejder, der tildeles en 
virksomhed, der er tilknyttet 
ordregivere, som ikke er ordregivende 
myndigheder, hvis hovedaktivitet er at 
præstere disse tjenesteydelser eller 
arbejder til den sammenslutning, 
virksomheden er tilknyttet, og ikke 
markedsføre dem. Det er også 
nødvendigt at udelukke visse 
koncessioner vedrørende 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder, som ordregiveren har 
tildelt et joint venture, der består af 
flere ordregivere, som ikke er 
ordregivende myndigheder, med 
henblik på udøvelse af de i dette 
direktiv omhandlede aktiviteter, og som 
denne deltager i. Det bør dog sikres, at 
denne udelukkelse ikke skaber 
konkurrenceforvridning til fordel for de 
virksomheder eller joint ventures, som 
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tildelt koncessioner uden udbud, og 
vedrørende sammensætningen af joint 
ventures og stabiliteten i forbindelserne 
mellem disse joint ventures og de 
ordregivere, som de består af.

er tilknyttet ordregiverne. Der bør 
fastsættes et passende regelsæt, især 
vedrørende grænser for, hvor stor en 
del af omsætningen virksomhederne må 
skaffe fra markedet, således at de, når 
denne grænse er nået, mister 
muligheden for at få tildelt 
koncessioner uden udbud, og 
vedrørende sammensætningen af joint 
ventures og stabiliteten i forbindelserne 
mellem disse joint ventures og de 
ordregivere, som de består af.

Or. fr

Ændringsforslag 314
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er hensigtsmæssigt at udelukke 
visse tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner om bygge- og 
anlægsarbejder, der tildeles en virksomhed, 
der er tilknyttet ordregivere, hvis 
hovedaktivitet er at præstere disse 
tjenesteydelser eller arbejder til den 
sammenslutning, virksomheden er 
tilknyttet, og ikke markedsføre dem. Det er 
også nødvendigt at udelukke visse 
koncessioner vedrørende tjenesteydelser og 
bygge- og anlægsarbejder, som 
ordregiveren har tildelt et joint venture, der 
består af flere ordregivere, med henblik på 
udøvelse af de i dette direktiv omhandlede 
aktiviteter, og som denne deltager i. Det 
bør dog sikres, at denne udelukkelse ikke 
skaber konkurrenceforvridning til fordel 
for de virksomheder eller joint ventures, 
som er tilknyttet ordregiverne. Der bør 
fastsættes et passende regelsæt, især 

Det er hensigtsmæssigt at udelukke 
visse tjenesteydelseskoncessioner og 
koncessioner om bygge- og 
anlægsarbejder, der tildeles en 
virksomhed, der er tilknyttet 
ordregivere, med eller uden privat 
deltagelse, hvis hovedaktivitet er at 
præstere disse tjenesteydelser eller 
arbejder til den sammenslutning, 
virksomheden er tilknyttet, og ikke 
markedsføre dem. Det er også 
nødvendigt at udelukke visse 
koncessioner vedrørende 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder, som ordregiveren har 
tildelt et joint venture, der består af 
flere ordregivere, med henblik på 
udøvelse af de i dette direktiv 
omhandlede aktiviteter, og som denne 
deltager i. Det bør dog sikres, at denne 
udelukkelse ikke skaber 
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vedrørende grænser for, hvor stor en del af 
omsætningen virksomhederne må skaffe 
fra markedet, således at de, når denne 
grænse er nået, mister muligheden for at få 
tildelt koncessioner uden udbud, og 
vedrørende sammensætningen af joint 
ventures og stabiliteten i forbindelserne 
mellem disse joint ventures og de 
ordregivere, som de består af.

konkurrenceforvridning til fordel for de 
virksomheder eller joint ventures, som 
er tilknyttet ordregiverne. Der bør 
fastsættes et passende regelsæt, især 
vedrørende grænser for, hvor stor en 
del af omsætningen virksomhederne må 
skaffe fra markedet, således at de, når 
denne grænse er nået, mister 
muligheden for at få tildelt 
koncessioner uden udbud, og 
vedrørende sammensætningen af joint 
ventures og stabiliteten i forbindelserne 
mellem disse joint ventures og de 
ordregivere, som de består af.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af artikel 11 i direktivet vedrørende de tilknyttede virksomheder. I henhold til 
denne artikel er privat deltagelse i de tilknyttede virksomheder tilladt, og det er i strid med 
tankegangen i artikel 15 om offentligt-offentligt samarbejde, hvor der ikke er mulighed for 
privat deltagelse i den juridiske person, der kontrolleres af den ordregivende myndighed eller 
anden ordregiver.

Ændringsforslag 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis 

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a ( ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) På den anden side bør 
servicekontrakter inden for 
civilbeskyttelse, katastrofeberedskab og 
dagligdags uheldsforebyggelse ligge uden 
for direktivets anvendelsesområde. Disse 
områder omfatter, i særdeleshed, 
redningsarbejde, der indgår som en del af 
den dagligdags uheldsforebyggelse, og bør 
defineres som adskilt fra 
ambulancetjenester. For at sikre en 
velfungerende civil beskyttelse og et 
velfungerende katastrofeberedskab som 
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en del af den dagligdags 
uheldsforebyggelse af hensyn til 
offentligheden bør det være tilstrækkeligt 
at anvende primærretlige principper.

Or. de

Ændringsforslag 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der er betydelig retlig usikkerhed 
med hensyn til det omfang, hvori 
samarbejde mellem offentlige 
myndigheder er omfattet af reglerne om 
tildeling af koncession. EU-Domstolens 
relevante retspraksis fortolkes forskelligt 
af medlemsstaterne og endda af 
ordregivende myndigheder eller visse
andre ordregivere. Det er derfor 
nødvendigt at afklare, i hvilke tilfælde 
koncessioner indgået mellem sådanne 
myndigheder ikke er underlagt 
anvendelsen af reglerne om tildeling af 
koncessioner. Afklaringen bør afstemmes 
med de principper, der er fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv 
er ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere i henhold til artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, udelukker ikke i sig selv 
anvendelsen af reglerne om tildeling af 
koncessioner. Anvendelsen af reglerne om 
koncessionstildeling bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver. 
Koncessioner tildelt kontrollerede 
virksomheder eller samarbejde om fælles 
udførelse af de deltagende ordregivende 
myndigheders henholdsvis andre 
ordregiveres offentlige 

udgår
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tjenesteydelsesopgaver bør derfor 
undtages fra reglerne, hvis betingelserne i 
dette direktiv er opfyldt. Dette direktiv har 
til formål at sikre, at alt undtaget 
samarbejde mellem offentlige 
organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik 
på tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

Or. en

Ændringsforslag 317
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der er betydelig retlig usikkerhed 
med hensyn til det omfang, hvori 
samarbejde mellem offentlige 
myndigheder er omfattet af reglerne om 
tildeling af koncession. EU-Domstolens 
relevante retspraksis fortolkes forskelligt 
af medlemsstaterne og endda af 
ordregivende myndigheder eller visse 
andre ordregivere. Det er derfor 
nødvendigt at afklare, i hvilke tilfælde
koncessioner indgået mellem sådanne
myndigheder ikke er underlagt
anvendelsen af reglerne om tildeling af 
koncessioner. Afklaringen bør afstemmes 
med de principper, der er fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere i henhold til artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, udelukker ikke i sig selv anvendelsen 
af reglerne om tildeling af koncessioner. 
Anvendelsen af reglerne om 

(17) Dette bilag er baseret på EU-
Domstolens relevante retspraksis. Det 
præciserer i overensstemmelse med denne 
retspraksis under hvilke betingelser 
tildeling af koncessioner indgået mellem
offentlige myndigheder ikke er underlagt
dette direktivs anvendelsesområde.
Afklaringen bør afstemmes med de 
principper, der er fastlagt i Domstolens 
relevante retspraksis. Den kendsgerning, at 
begge aftaleparter selv er ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere i 
henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 1, udelukker 
ikke i sig selv anvendelsen af reglerne om 
tildeling af koncessioner. Anvendelsen af 
reglerne om koncessionstildeling skal
imidlertid ikke indvirke på de offentlige 
myndigheders ret til at beslutte, hvordan de 
vil udføre deres offentlige 
tjenesteydelsesopgaver. Tildeling af
koncessioner til kontrollerede 
virksomheder eller samarbejde om fælles 
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koncessionstildeling bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver. 
Koncessioner tildelt kontrollerede 
virksomheder eller samarbejde om fælles 
udførelse af de deltagende ordregivende 
myndigheders henholdsvis andre 
ordregiveres offentlige 
tjenesteydelsesopgaver bør derfor undtages 
fra reglerne, hvis betingelserne i dette 
direktiv er opfyldt. Dette direktiv har til 
formål at sikre, at alt undtaget samarbejde 
mellem offentlige organisationer ikke 
fører til konkurrencefordrejning i 
forbindelse med private økonomiske 
aktører. En ordregivende myndigheds 
deltagelse som tilbudsgiver i en procedure 
med henblik på tildelingen af en offentlig 
kontrakt må heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

udførelse af de deltagende ordregivende 
myndigheders henholdsvis andre 
ordregiveres offentlige 
tjenesteydelsesopgaver bør derfor undtages 
fra dette direktiv, hvis betingelserne er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 318
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der er betydelig retlig usikkerhed med 
hensyn til det omfang, hvori samarbejde 
mellem offentlige myndigheder er 
omfattet af reglerne om tildeling af 
koncession. EU-Domstolens relevante
retspraksis fortolkes forskelligt af 
medlemsstaterne og endda af ordregivende 
myndigheder eller visse andre ordregivere. 
Det er derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde koncessioner indgået mellem
sådanne myndigheder ikke er underlagt 
anvendelsen af reglerne om tildeling af 
koncessioner. Afklaringen bør afstemmes 
med de principper, der er fastlagt i 

(17) Der er betydelig retlig usikkerhed 
med hensyn til det omfang, hvori 
reglerne om tildeling af koncession
finder anvendelse på samarbejdet 
mellem ordregivende myndigheder, 
uanset om der er tale om offentlige 
myndigheder eller offentligretlige 
organer, hvoraf nogle rummer former 
for privat deltagelse af almennyttig 
karakter, som har til opgave at udføre 
en offentlig tjenesteydelsesopgave af 
ikke-erhvervsmæssig eller ikke-
kommerciel karakter, i henhold til 
artikel 6, litra a), i dette direktiv. EU-
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Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere i henhold til artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, udelukker ikke i sig selv anvendelsen 
af reglerne om tildeling af koncessioner. 
Anvendelsen af reglerne om
koncessionstildeling bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Koncessioner tildelt kontrollerede 
virksomheder eller samarbejde om fælles 
udførelse af de deltagende ordregivende 
myndigheders henholdsvis andre 
ordregiveres offentlige 
tjenesteydelsesopgaver bør derfor undtages 
fra reglerne, hvis betingelserne i dette 
direktiv er opfyldt. Dette direktiv har til 
formål at sikre, at alt undtaget samarbejde 
mellem offentlige organisationer ikke fører 
til konkurrencefordrejning i forbindelse 
med private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

Domstolens retspraksis for samarbejdet 
mellem offentlige myndigheder
fortolkes forskelligt af medlemsstaterne 
og endda af ordregivende myndigheder, 
herunder med hensyn til betingelserne 
for en udbredt og proportional 
anvendelse heraf på samarbejdet 
mellem offentligretlige organer, som i 
modsætning til de offentlige 
myndigheder kan rumme former med 
privat deltagelse af almennyttig 
karakter i overensstemmelse med 
gældende lov i medlemsstaterne, og 
med henvisning til begrebet social 
virksomhed som defineret i 
Kommissionens meddelelse af 25.
oktober 2011 "Initiativ for socialt 
iværksætteri". Det er derfor 
nødvendigt at afklare, i hvilke tilfælde 
koncessioner indgået mellem
ordregivende myndigheder, offentlige 
myndigheder og offentligretlige 
organer ikke er underlagt anvendelsen 
af reglerne om tildeling af 
koncessioner. Afklaringen bør 
afstemmes med de principper, der er 
fastlagt i Domstolens relevante 
retspraksis for samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder og for deres 
udbredte og proportionale anvendelse 
på samarbejdet mellem offentligretlige 
organer, hvis manglende almennyttige 
karakter fastslås i dette direktivs 
artikel 4, stk. 1, nr. 1). Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv 
er ordregivende myndigheder, 
udelukker ikke i sig selv anvendelsen af 
reglerne om tildeling af koncessioner. 
Anvendelsen af reglerne om offentlige 
indkøb må ikke indvirke på de 
offentlige myndigheders ret til frit at 
beslutte, hvordan de vil udføre deres 
offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede 
virksomheder eller samarbejde om 
fælles udførelse af de deltagende 
ordregivende myndigheders offentlige 
tjenesteydelsesopgaver bør derfor 
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undtages fra anvendelsen af reglerne, 
hvis betingelserne i dette direktiv er 
opfyldt. Kontrakter tildelt 
kontrollerede enheder eller 
samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende 
myndigheders offentlige 
tjenesteydelsesopgaver i forbindelse 
med medlemsstaternes tilrettelæggelse 
heraf og lovgivning herom er ikke 
underlagt reglerne om tildeling af 
koncessioner, hvis betingelserne i dette 
direktiv er opfyldt. Disse betingelser 
bør navnlig omfatte definitionen af det 
offentligretlige organ og af begrebet 
social virksomhed, som kan rumme 
privat deltagelse af almennyttig 
karakter og social nytteværdi, som 
reguleres af medlemsstaterne i deres 
lovgivning. Ligeledes bør overførsler 
af kompetencer vedrørende offentlige 
tjenesteydelsesopgaver, der indebærer 
en samlet overførsel af ansvar mellem 
lokale offentlige myndigheder eller 
mellem lokale offentlige myndigheder 
og sammenslutninger, der 
udelukkende består af lokale offentlige 
myndigheder, inden for rammerne af 
medlemsstaternes interne 
organisation, undtages fra 
anvendelsen af reglerne i dette 
direktiv. Dette direktiv har til formål, at
intet undtaget samarbejde mellem 
offentlige organisationer fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse 
med de private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse 
som tilbudsgiver i en procedure med 
henblik på tildelingen af en offentlig 
kontrakt må heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning. For at opnå 
dette bør betingelserne for udelukkelse 
af kontrakter fra dette direktivs 
anvendelsesområde fortolkes snævert. 
Hvis en af de kumulative betingelser 
for en fritagelse fra 
anvendelsesområdet på et tidspunkt i 
løbet af gennemførelsen af en kontrakt 
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eller et samarbejde, der er blevet 
udelukket fra indkøbsreglerne, ikke 
længere er opfyldt, skal den 
igangværende kontrakt eller det 
igangværende samarbejde åbnes for 
konkurrence gennem de almindelige 
procedurer for offentlige indkøb.

Or. fr

Ændringsforslag 319
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) For at undgå, at markedet sættes ud 
af kraft, og at konkurrencen hindes 
varigt, bør koncessionens varighed 
begrænses.

Or. de

Ændringsforslag 320
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre tilstrækkelig 
offentliggørelse af bygge- og 
anlægskoncessioner og 
tjenesteydelseskoncessioner over en vis
værdi, der tildeles af ordregivere og 
ordregivende myndigheder, bør tildelingen 
af sådanne kontrakter ske efter en 
obligatorisk offentliggørelse af en 
koncessionsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende. 

(18) For at sikre tilstrækkelig 
offentliggørelse af bygge- og 
anlægskoncessioner og 
tjenesteydelseskoncessioner over en vis
tærskelværdi, bør tildelingen af sådanne 
kontrakter ske efter en obligatorisk 
offentliggørelse af en 
koncessionsbekendtgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende.
Tærskelværdierne bør afspejle 
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Tærskelværdierne bør afspejle 
koncessionernes klare 
grænseoverskridende betydning for de 
økonomiske aktører, der er beliggende i 
andre medlemsstater. Ved beregningen af 
værdien af en tjenesteydelseskoncession 
skal der tages hensyn til den anslåede 
værdi af alle tjenesteydelser, der skal ydes 
af koncessionshaveren, set ud fra en 
potentiel tilbudsgivers synspunkt.

koncessionernes klare 
grænseoverskridende betydning for de 
økonomiske aktører, der er beliggende i
andre medlemsstater. Ved beregningen af 
værdien af en tjenesteydelseskoncession 
skal der tages hensyn til den anslåede 
værdi af alle tjenesteydelser, der skal ydes 
af koncessionshaveren, set ud fra en 
potentiel tilbudsgivers synspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 321
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt under ganske særlige 
omstændigheder. Denne undtagelse bør
begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession. Kun 
situationer med objektiv eksklusivitet kan 
berettige tildeling af en koncession uden 
offentliggørelse til en økonomisk aktør, 
hvor situationen med eksklusivitet ikke er 
skabt af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren selv med 
henblik på den fremtidige 
tildelingsprocedure, og hvor der efter 
grundig vurdering ikke findes 
tilstrækkelige alternativer.

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt på klart definerede områder 
og begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession eller hvor 
genstanden for koncessionen vedrører 
specifikke tjenesteydelser med en minimal 
grænseoverskridende virkning.

Or. en
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Ændringsforslag 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt under ganske særlige 
omstændigheder. Denne undtagelse bør 
begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession. Kun 
situationer med objektiv eksklusivitet kan 
berettige tildeling af en koncession uden 
offentliggørelse til en økonomisk aktør, 
hvor situationen med eksklusivitet ikke er 
skabt af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren selv med henblik 
på den fremtidige tildelingsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt under ganske særlige 
omstændigheder. Denne undtagelse bør 
begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession. Kun 
situationer med objektiv eksklusivitet kan 
berettige tildeling af en koncession uden 
offentliggørelse til en økonomisk aktør, 
hvor situationen med eksklusivitet ikke er 
skabt af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren selv med henblik 
på den fremtidige tildelingsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Fjernelse af den sidste del svarer til, at denne ordlyd er ret vag og ikke findes i den 
tilsvarende bestemmelse i hoveddirektivet.

Ændringsforslag 323
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af 

(19) Tildeling af koncessioner uden 
forudgående offentliggørelse bør være 
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koncessioner uden forudgående 
offentliggørelse kun være tilladt under 
ganske særlige omstændigheder. Denne
undtagelse bør begrænses til tilfælde, hvor 
det fra begyndelsen er klart, at 
offentliggørelse ikke fører til mere 
konkurrence, især fordi der objektivt set 
kun er en økonomisk aktør, der har 
formåen til at gennemføre den pågældende 
koncession. Kun situationer med objektiv 
eksklusivitet kan berettige tildeling af en 
koncession uden offentliggørelse til en 
økonomisk aktør, hvor situationen med 
eksklusivitet ikke er skabt af den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren selv med henblik på den 
fremtidige tildelingsprocedure, og hvor 
der efter grundig vurdering ikke findes 
tilstrækkelige alternativer.

tilladt i tilfælde, hvor det fra begyndelsen 
er klart, at offentliggørelse ikke fører til 
mere konkurrence, især fordi der objektivt 
set kun er en økonomisk aktør, der har 
formåen til at gennemføre den pågældende 
koncession, eller når koncessionen 
vedrører sociale tjenesteydelser og andre 
særlige tjenesteydelser af socioøkonomisk 
betydning, eller når borgeres, miljøets og 
klimaets interesser anses for vigtigere, 
eller når koncessionen vedrører 
tjenesteydelser med minimal 
grænseoverskridende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt under ganske særlige 
omstændigheder. Denne undtagelse bør 
begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession. Kun 
situationer med objektiv eksklusivitet kan 
berettige tildeling af en koncession uden 
offentliggørelse til en økonomisk aktør, 
hvor situationen med eksklusivitet ikke er 
skabt af den ordregivende myndighed 

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt under ganske særlige 
omstændigheder. Denne undtagelse bør 
begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession, ligesom det er 
tilfældet med ejerne af 
strandvirksomheder etableret med 
koncessionerede aktiver. Kun situationer 
med objektiv eksklusivitet kan berettige 
tildeling af en koncession uden 
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henholdsvis ordregiveren selv med henblik 
på den fremtidige tildelingsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

offentliggørelse til en økonomisk aktør, 
hvor situationen med eksklusivitet ikke er 
skabt af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren selv med henblik 
på den fremtidige tildelingsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

Or. it

Ændringsforslag 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt under ganske særlige 
omstændigheder. Denne undtagelse bør 
begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession. Kun 
situationer med objektiv eksklusivitet kan 
berettige tildeling af en koncession uden 
offentliggørelse til en økonomisk aktør, 
hvor situationen med eksklusivitet ikke er 
skabt af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren selv med henblik 
på den fremtidige tildelingsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

(19) I lyset af de skadelige virkninger for 
konkurrencen bør tildeling af koncessioner 
uden forudgående offentliggørelse kun 
være tilladt under ganske særlige 
omstændigheder. Denne undtagelse bør 
begrænses til tilfælde, hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke fører til mere konkurrence, især fordi 
der objektivt set kun er en økonomisk 
aktør, der har formåen til at gennemføre 
den pågældende koncession, ligesom det er 
tilfældet med ejerne af 
strandvirksomheder etableret med 
koncessionerede aktiver. Kun situationer 
med objektiv eksklusivitet kan berettige 
tildeling af en koncession uden 
offentliggørelse til en økonomisk aktør, 
hvor situationen med eksklusivitet ikke er 
skabt af den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren selv med henblik 
på den fremtidige tildelingsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

Or. it
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Ændringsforslag 326
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
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 327
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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



AM\916800DA.doc 81/185 PE496.581v03-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
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

Begrundelse

Den principielle skelnen mellem A- og B-tjenesteydelser i koncessionsretten skal bevares. 
Sociale, kulturelle og sundhedsmæssige tjenesteydelser har ingen eller kun ringe relevans for 
det indre marked. Også vandsektoren skal på grund af de særlige miljø- og hygiejnekrav 
behandles særskilt. Vandtjenesteydelser bør derfor i overensstemmelse med artikel 17 i 
direktiv 2006/123/EF holdes uden for direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 329
Peter Simon

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) En gennemgang af de såkaldte 
prioriterede og ikke-prioriterede 
tjenesteydelser (A- og B-tjenesteydelser), 

udgår
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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.

Or. de

Ændringsforslag 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
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

Begrundelse

Den privilegerede stilling for B-tjenesteydelser skal bevares. Sociale og sundhedsmæssige 
tjenesteydelser har kun ringe relevans for det indre marked; de udføres som regel lokalt. Da 
vand er livsnødvendigt, skal der handles forsigtigt på dette område, og der skal tages hensyn 
til miljø- og hygiejneaspekter. Vandtjenesteydelser bør derfor i overensstemmelse med artikel 
17 i direktiv 2006/123/EF holdes uden for anvendelsesområdet for direktivet om koncessioner



AM\916800DA.doc 83/185 PE496.581v03-00

DA

Ændringsforslag 331
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
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 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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.

(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 udviser potentiale for 
grænseoverskridende handel.
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Or. en

Begrundelse

Det nøjagtige tværsnit af tjenesteydelser er endnu ikke aftalt og er del af kommende 
forhandlinger.

Ændringsforslag 333
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) De såkaldte personlige 
tjenesteydelser skal undtages fra den 
fuldstændige anvendelse af direktivet, 
fordi de har begrænset 
grænseoverskridende interesse (f.eks. på 
social-, uddannelses- og sundhedsområdet 
(inkl. redningstjenester))1. Disse tjenester 
ydes i en særlig sammenhæng, som er 
meget forskellig fra medlemsstat til 
medlemsstat som følge af forskellige 
kulturelle traditioner. Derfor gælder en 
stærkt reduceret, let ordning med kun to 
gennemsigtighedskrav.

Or. de

Ændringsforslag 334
Heide Rühle

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 

(21) På baggrund af resultaterne af den 
evaluering, som Kommissionen 
gennemførte vedrørende reformen af 
reglerne for offentlige indkøb, bør de 
tjenesteydelser, der har en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især de 
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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.

såkaldte personlige 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 mere lempelig
ordning for koncessioner for disse 
tjenesteydelser. En forpligtelse til at 
offentliggøre en bekendtgørelse om 
koncessionstildeling for tildeling af de
koncessioner, der er over tærskelværdien, 
er en hensigtsmæssig måde 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.

Or. en
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Ændringsforslag 335
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) Der 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.
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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

Ændringsforslag 336
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) På baggrund af resultaterne af den 
evaluering, som Kommissionen 
gennemførte vedrørende reformen af 
reglerne for offentlige indkøb, bør kun 
de tjenesteydelser, der har en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især 
de såkaldte personlige tjenesteydelser, 
såsom visse social, sundhedsmæssige 
og uddannelsesmæssige tjenesteydelser, 
udelukkes fra direktivets fulde 
anvendelse. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til 
medlemsstat som følge af forskellige 
kulturelle traditioner. Der skal derfor 
fastlægges en særlig ordning for 
koncessioner for disse tjenesteydelser, 
som tager hensyn til, at de først for 
nylig er blevet reguleret. En forpligtelse 
til at offentliggøre en bekendtgørelse 
om koncessionstildeling for 
koncessioner, hvis værdi er lig med 
eller højere end den tærskelværdi, der 
er fastsat i dette direktiv, er en 
hensigtsmæssig måde at garantere
overensstemmelse med princippet om 
gennemsigtighed samt give
koncessionsgiver mulighed for at tage 
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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.

hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter. 
Medlemsstaterne bør sikre, at
koncessionsgiveren har mulighed for at 
tage hensyn til behovet for at sikre
innovation og, i henhold til protokol 
nr. 26, der er knyttet som bilag til 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, et højt niveau med 
hensyn til kvalitet og sikkerhed samt 
overkommelige priser, lige behandling 
og fremme af universel adgang og af 
brugernes rettigheder.

Or. fr

Begrundelse

Teksten bringes i overensstemmelse med ændringsforslagene i udkastet til betænkning 
(fjernelse af mellemliggende tærskelværdier, så der kun er en enkelt tærskelværdi tilbage, 
nemlig 5 mio. EUR).

Ændringsforslag 337
Peter Simon

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. 

(21) På baggrund af resultaterne af den 
evaluering, som Kommissionen 
gennemførte vedrørende reformen af 
reglerne for offentlige indkøb, bør 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. 
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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.

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

Ændringsforslag 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 sociale, sundhedsmæssige og 
uddannelsesmæssige tjenesteydelser og 
andre tjenesteydelser af begrænset 
grænseoverskridende dimension, såsom 
visse juridiske tjenesteydelser og 
tjenesteydelser inden for hotel- og 
restaurationsbranchen, 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 
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særlige behov, at brugerne inddrages og får 
indflydelse samt innovation.

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. en

Begrundelse

Omfanget af ordningen for lettere sociale og andre tjenesteydelser skal udvides.

Ændringsforslag 339
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) Tjenesteydelser af almen interesse, 
som tilgodeser borgernes basale behov, 
f.eks. kommunale tjenesteydelser inden 
for vandforsyning og -behandling, 
affaldshåndtering samt tjenesteydelser
såsom sociale, sundhedsmæssige og 
uddannelsesmæssige tjenesteydelser, 
udelukkes fra direktivets 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 sikre overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed samt 
give ordregivende myndigheder og andre 
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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.

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 innovation, kvalitet og 
kontinuitet, at der er adgang til dem, og at 
de er alment tilgængelige, ligebehandling, 
ligestilling mellem kvinder og mænd, 
minimal indvirkning på klimaet, til de 
forskellige brugeres særlige behov, at 
brugerne inddrages og får indflydelse samt 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 340
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Dette direktiv foregriber ikke de 
nationale, regionale og lokale 
myndigheders frihed til under 
iagttagelse af traktaterne at definere 
økonomiske tjenesteydelser af almen 
interesse. Dette direktiv foregriber 
heller ikke de nationale, regionale og 
lokale myndigheders beføjelser til at 
levere, lade udføre og finansiere 
økonomiske tjenesteydelser af almen 
interesse i henhold til artikel 14 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og protokol nr. 26, der 
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er knyttet som bilag hertil.

Or. fr

Begrundelse

Påmindelse om de nationale, regionale og lokale myndigheders frihed til at definere 
økonomiske tjenesteydelser af almen interesse samt levere, lade udføre og finansiere 
økonomiske tjenesteydelser af almen interesse i overensstemmelse med traktaterne.

Ændringsforslag 341
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Under hensyntagen til vigtigheden af 
den kulturelle sammenhæng og disses 
tjenesters følsomhed bør medlemsstaterne 
have vide skønsbeføjelser til at planlægge 
valget af leverandører på den måde, de 
finder mest hensigtsmæssig. Reglerne i 
dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at anvende særlige 
kvalitetskriterier ved udvælgelsen af 
tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, som 
er fastlagt i den frivillige European Quality 
Framework for Social Services, der er 
udarbejdet af EU's Udvalg for Social 
Beskyttelse. Medlemsstater og/eller 
offentlige ordregivere kan selv levere disse 
ydelser eller tilrettelægge sociale 
tjenesteydelser på en måde, der ikke 
omfatter indgåelse af koncessioner, f.eks. 
ved blot at finansiere sådanne ydelser eller 
udstede licens eller godkendelse til alle 
økonomiske aktører, der opfylder de 
betingelser, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren på 
forhånd har fastlagt, uden grænser eller 
kvoter, såfremt et sådant system sikrer
tilstrækkelig bekendtgørelse og overholder
principperne om gennemsigtighed og ikke-

(22) Under hensyntagen til vigtigheden af 
den kulturelle sammenhæng og disses 
tjenesters følsomhed skal medlemsstaterne 
have vide skønsbeføjelser til at planlægge 
valget af leverandører på den måde, de 
finder mest hensigtsmæssig. Reglerne i 
dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at anvende særlige 
kvalitetskriterier ved udvælgelsen af 
tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, som 
er fastlagt i den frivillige European Quality 
Framework for Social Services, der er 
udarbejdet af EU's Udvalg for Social 
Beskyttelse. Medlemsstater og/eller 
offentlige ordregivere kan selv levere disse 
ydelser eller tilrettelægge sociale 
tjenesteydelser på en måde, der ikke 
omfatter indgåelse af koncessioner, f.eks. 
ved blot at finansiere sådanne ydelser eller 
udstede licens eller godkendelse til alle 
økonomiske aktører, der opfylder de 
betingelser, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren på 
forhånd har fastlagt, såfremt et sådant 
system sikrer overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og ikke-
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forskelsbehandling. forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Under hensyntagen til vigtigheden af 
den kulturelle sammenhæng og disses 
tjenesters følsomhed bør medlemsstaterne 
have vide skønsbeføjelser til at planlægge 
valget af leverandører på den måde, de 
finder mest hensigtsmæssig. Reglerne i 
dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at anvende særlige 
kvalitetskriterier ved udvælgelsen af 
tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, som 
er fastlagt i den frivillige European Quality 
Framework for Social Services, der er 
udarbejdet af EU's Udvalg for Social 
Beskyttelse. Medlemsstater og/eller 
offentlige ordregivere kan selv levere disse 
ydelser eller tilrettelægge sociale 
tjenesteydelser på en måde, der ikke 
omfatter indgåelse af koncessioner, f.eks. 
ved blot at finansiere sådanne ydelser eller 
udstede licens eller godkendelse til alle
økonomiske aktører, der opfylder de 
betingelser, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren på 
forhånd har fastlagt, uden grænser eller 
kvoter, såfremt et sådant system sikrer 
tilstrækkelig bekendtgørelse og overholder 
principperne om gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

(22) Under hensyntagen til vigtigheden af 
den kulturelle sammenhæng og disses 
tjenesters følsomhed bør medlemsstaterne 
have vide skønsbeføjelser til at planlægge 
valget af leverandører på den måde, de 
finder mest hensigtsmæssig. Reglerne i 
dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at anvende særlige 
kvalitetskriterier ved udvælgelsen af 
tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, som 
er fastlagt i den frivillige European Quality 
Framework for Social Services, der er 
udarbejdet af EU's Udvalg for Social 
Beskyttelse. Medlemsstater og/eller 
offentlige ordregivere kan selv levere disse 
ydelser eller tilrettelægge sociale 
tjenesteydelser på en måde, der ikke 
omfatter indgåelse af koncessioner, f.eks. 
ved blot at finansiere sådanne ydelser eller 
udstede licens eller godkendelse til eller 
indgå aftaler med alle økonomiske aktører, 
der opfylder de betingelser, som den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren på forhånd har fastlagt, uden 
grænser eller kvoter, såfremt et sådant 
system sikrer tilstrækkelig bekendtgørelse 
og overholder principperne om 
gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

Or. de
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Begrundelse

Præcisering af, at sociale tjenesteydelser ikke kun kan organiseres ved udstedelse af licenser 
eller godkendelser, men også ved at indgå aftaler på en sådan måde, at de står åbne for alle 
økonomiske aktører, som opfylder på forhånd fastsatte kriterier.

Ændringsforslag 343
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Under hensyntagen til vigtigheden af 
den kulturelle sammenhæng og disses 
tjenesters følsomhed bør medlemsstaterne
have vide skønsbeføjelser til at planlægge 
valget af leverandører på den måde, de 
finder mest hensigtsmæssig. Reglerne i 
dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at anvende særlige 
kvalitetskriterier ved udvælgelsen af 
tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, som 
er fastlagt i den frivillige European Quality 
Framework for Social Services, der er 
udarbejdet af EU's Udvalg for Social 
Beskyttelse. Medlemsstater og/eller 
offentlige ordregivere kan selv levere disse 
ydelser eller tilrettelægge sociale 
tjenesteydelser på en måde, der ikke 
omfatter indgåelse af koncessioner, f.eks. 
ved blot at finansiere sådanne ydelser eller 
udstede licens eller godkendelse til alle 
økonomiske aktører, der opfylder de 
betingelser, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren på 
forhånd har fastlagt, uden grænser eller 
kvoter, såfremt et sådant system sikrer 
tilstrækkelig bekendtgørelse og overholder 
principperne om gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

(22) Under hensyntagen til vigtigheden 
af den kulturelle sammenhæng og 
disses tjenesters følsomhed har
medlemsstaterne vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører 
på den måde, de finder mest 
hensigtsmæssig. Reglerne i dette 
direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at anvende særlige 
kvalitetskriterier ved udvælgelsen af 
tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, 
som er fastlagt i den frivillige European 
Quality Framework for Social Services, 
der er udarbejdet af EU's Udvalg for 
Social Beskyttelse. Medlemsstater 
og/eller offentlige ordregivere kan selv 
levere disse ydelser eller tilrettelægge 
sociale tjenesteydelser, såsom samtlige 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse (forsyningspligtydelser), på 
en måde, der ikke omfatter indgåelse af 
koncessioner, f.eks. ved blot at 
finansiere sådanne ydelser eller udstede 
licens eller godkendelse til alle 
økonomiske aktører, der opfylder de 
betingelser, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren 
på forhånd har fastlagt, uden grænser 
eller kvoter, såfremt et sådant system 
sikrer tilstrækkelig bekendtgørelse og 
overholder principperne om 
gennemsigtighed og ikke-
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forskelsbehandling.

Or. fr

Ændringsforslag 344
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som fastsat i artikel 14 og 
artikel 106 i TEUF, er ofte tjenesteydelser 
med gevinst for øje, men de er primært af 
universel interesse og medlemsstaterne 
har derfor pålagt dem særlige offentlige 
tjenesteforpligtelser. Tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse anses af 
myndighederne for at være væsentlige, 
selv om markedet måske ikke giver 
tilstrækkelige incitamenter til at yde dem.
Opfyldelse af et krav om offentlige 
tjenester kan omfatte særlige eller 
eksklusive rettigheder og særlige 
finansieringsordninger. Tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse leveres ikke og 
kan ikke leveres af markedet på en 
tilfredsstillende måde under betingelser, 
som f.eks. den prismæssige, objektive 
kvalitative udformning, kontinuitet og 
adgang til tjenesteydelsen, der er i 
overensstemmelse med almen interesse 
som defineret af medlemsstaten. Dette 
direktiv påvirker ikke medlemsstaternes 
kompetence til at definere en 
tjenesteydelse af almen økonomisk 
interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 345
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Proceduren for tildeling af 
koncessionskontrakter bør bestå af 
flere faser, herunder offentliggørelse 
af en koncessionsbekendtgørelse, der 
giver en koncessionsgiver, der ønsker 
at tildele en koncession, mulighed for 
at tilkendegive sin hensigt, de 
interesserede økonomiske aktørers 
indgivelse af ansøgning som svar på 
denne bekendtgørelse, efterprøvning 
af ansøgernes betingelser for 
deltagelse, ansøgernes afgivelse af 
bud, koncessionsgiverens ret til at 
forhandle med tilbudsgiveren på 
grundlag af objektive 
tildelingskriterier og endelig 
koncessionsgiverens beslutning om 
tildeling af koncessionskontrakten til 
koncessionshaveren og 
offentliggørelse af bekendtgørelsen om 
koncessionstildeling. Der bør kunne 
indføres mellemliggende faser, 
herunder udvælgelsen af visse 
ansøgere med tilladelse til at afgive 
bud og afsendelsen af en opfordring til 
de således udvalgte ansøgere til at 
afgive bud. Koncessionsgiveren bør 
ligeledes kunne anmode økonomiske 
aktører, der ikke har svaret på 
koncessionsbekendtgørelsen. 
Rækkefølgen af visse faser bør 
ligeledes og med forbehold af 
overholdelsen af principperne om 
gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling kunne ændres, 
således at de afgivne bud eksempelvis 
kan analyseres, inden kriterierne for 
deltagelse efterprøves. Med forbehold 
af overholdelsen af bestemmelserne i 
dette direktiv bør koncessionsgiveren 
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have stor fleksibilitet til at definere den 
procedure, der fører til valget af 
koncessionshaveren, og de to eneste 
obligatoriske faser er offentliggørelsen 
af en koncessionsbekendtgørelse i 
begyndelsen af proceduren, undtagen 
når denne ikke kræves i dette direktiv, 
og offentliggørelsen af en 
bekendtgørelse om 
koncessionstildeling i slutningen af 
proceduren. Denne frihed bør 
modsvares af en forpligtelse til 
gennemsigtighed og ligebehandling af 
kandidaterne og tilbudsgiverne.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ÆF 18 vedrørende den juridiske ramme for ændring af fasernes 
rækkefølge. Der overlades koncessionsgiveren et stort spillerum med hensyn til 
tilrettelæggelse af proceduren. Dog bør denne frihed ikke udøves til skade for 
gennemsigtigheden i proceduren eller princippet om ikkeforskelsbehandling af 
ansøgerne/tilbudsgiverne.

Ændringsforslag 346
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at give alle interesserede 
virksomheder mulighed for at indgive
ansøgninger og tilbud bør ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere være 
forpligtet til at overholde en minimumsfrist 
for modtagelse af sådanne ansøgninger.

(23) For at give alle interesserede 
virksomheder mulighed for at indgive
ansøgning bør koncessionsgiveren
være forpligtet til at overholde en 
minimumsfrist for modtagelse af 
sådanne ansøgninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 347
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Valget af forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og rimelige 
udvælgelseskriterier og anvendelsen af 
disse på de økonomiske aktører er af 
afgørende betydning for, at de kan få 
effektiv adgang til de økonomiske 
muligheder, der er forbundet med 
koncessioner. Især muligheden for at en 
ansøger kan basere sig på andre enheders 
formåen, kan være afgørende for, at små 
og mellemstore virksomheder bliver i 
stand til at deltage. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
udvælgelseskriterierne udelukkende bør 
vedrøre aktørernes tekniske, finansielle og 
økonomiske formåen og bør 
offentliggøres i 
koncessionsbekendtgørelsen og ikke kan 
afskære en økonomisk aktør fra at basere 
sig på andre enheders formåen, uanset 
den juridiske karakter af dens 
forbindelser med disse enheder, hvis 
sidstnævnte godtgør over for den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, at den råder over de 
nødvendige ressourcer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 348
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Valget af forholdsmæssige, ikke- (24) Valget af forholdsmæssige, ikke-
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diskriminerende og rimelige 
udvælgelseskriterier og anvendelsen af 
disse på de økonomiske aktører er af 
afgørende betydning for, at de kan få 
effektiv adgang til de økonomiske 
muligheder, der er forbundet med 
koncessioner. Især muligheden for at en 
ansøger kan basere sig på andre enheders 
formåen, kan være afgørende for, at små og 
mellemstore virksomheder bliver i stand til 
at deltage. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte, at udvælgelseskriterierne
udelukkende bør vedrøre aktørernes 
tekniske, finansielle og økonomiske 
formåen og bør offentliggøres i 
koncessionsbekendtgørelsen og ikke kan 
afskære en økonomisk aktør fra at basere 
sig på andre enheders formåen, uanset den 
juridiske karakter af dens forbindelser med 
disse enheder, hvis sidstnævnte godtgør 
over for den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren, at den råder over 
de nødvendige ressourcer.

diskriminerende og rimelige 
udvælgelseskriterier og anvendelsen af 
disse på de økonomiske aktører er af 
afgørende betydning for, at de kan få 
effektiv adgang til de økonomiske 
muligheder, der er forbundet med 
koncessioner. Især muligheden for at en 
ansøger kan basere sig på andre 
enheders formåen, kan være afgørende 
for, at små og mellemstore 
virksomheder bliver i stand til at 
deltage. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at fastsætte, at udvælgelseskriterierne 
bør vedrøre aktørernes tekniske, 
finansielle og økonomiske formåen, 
men også, for så vidt angår 
forsyningspligtydelserne, deres 
overholdelse af miljølove, sociale 
bestemmelser, samhørighedsregler og
et højt niveau med hensyn til kvalitet, 
sikkerhed og overkommelige priser, 
lige behandling og fremme af 
universel adgang og af brugernes 
rettigheder, bør offentliggøres i 
koncessionsbekendtgørelsen og ikke 
kan afskære en økonomisk aktør fra at 
basere sig på andre enheders formåen, 
uanset den juridiske karakter af dens 
forbindelser med disse enheder, hvis 
sidstnævnte godtgør over for den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren, at den råder over de 
nødvendige ressourcer

Or. fr

Ændringsforslag 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Valget af forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og rimelige 
udvælgelseskriterier og anvendelsen af 
disse på de økonomiske aktører er af 
afgørende betydning for, at de kan få 
effektiv adgang til de økonomiske 
muligheder, der er forbundet med 
koncessioner. Især muligheden for at en 
ansøger kan basere sig på andre enheders 
formåen, kan være afgørende for, at små og 
mellemstore virksomheder bliver i stand til 
at deltage. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte, at udvælgelseskriterierne
udelukkende bør vedrøre aktørernes 
tekniske, finansielle og økonomiske 
formåen og bør offentliggøres i 
koncessionsbekendtgørelsen og ikke kan 
afskære en økonomisk aktør fra at basere 
sig på andre enheders formåen, uanset den 
juridiske karakter af dens forbindelser med 
disse enheder, hvis sidstnævnte godtgør 
over for den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiveren, at den råder 
over de nødvendige ressourcer.

(24) Valget af forholdsmæssige, ikke-
diskriminerende og rimelige 
udvælgelseskriterier og anvendelsen af 
disse er vigtig. Især muligheden for at en 
ansøger kan basere sig på andre enheders 
formåen, kan være afgørende for, at små og 
mellemstore virksomheder bliver i stand til 
at deltage. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
fastsætte, at udvælgelseskriterierne bør
defineres klart og bør offentliggøres i 
koncessionsbekendtgørelsen og ikke kan 
afskære en aktør fra at basere sig på andre 
enheders formåen, uanset den juridiske 
karakter af dens forbindelser med disse 
enheder, hvis sidstnævnte godtgør over for
koncessionsgiveren, at den råder over de 
nødvendige ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 350
Heide Rühle

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 

(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 
tilbudsgivere, være knyttet til kontraktens 
genstand og ikke give den ordregivende 
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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.

myndighed henholdsvis ordregiveren 
ubegrænset valgfrihed. De bør være 
ledsaget af minimumskrav, der giver 
mulighed for en effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 351
Pablo Arias Echeverría

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, direkte 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.

Or. es

Ændringsforslag 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos
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Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) For at sikre at kvinder og mænd har 
lige adgang til arbejdsmarkedet, bør 
koncessionsgiveren også være i stand til 
at medtage karakteristika vedrørende 
fremme af ligestilling mellem kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) For bedre at integrere sociale 
hensyn i tildelingen af koncessioner bør 
koncessionsgiveren også have mulighed 
for at lade karakteristika vedrørende 
arbejdsforhold indgå i 
tildelingskriterierne. Disse karakteristika 
skal tage sigte på at beskytte helbredet hos 
de personer, som deltager i produktionen 
eller at fremme den sociale integration af 
medlemmer af dårligt stillede eller socialt 
udsatte grupper i det personale, der er 
ansvarlige for at gennemføre kontrakten, 
herunder adgang for dårligt stillede 
grupper såsom unge, langtidsledige, 
mennesker med indvandrerbaggrund og 
handicappede. I dette tilfælde bør 
tildelingskriterierne 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[1] på en sådan måde, at 
det hverken direkte eller indirekte 
diskriminerer økonomiske operatører fra 
andre medlemsstater. Ordregiveren bør 
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også kunne anvende organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 
koncessionskontrakten, som 
tildelingskriterier, da de kan påvirke 
kvaliteten af udførelsen og dermed den 
økonomiske værdi af tilbuddet.

Or. en

Ændringsforslag 354
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 355
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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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 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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 356
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) De tekniske specifikationer og 
koncessionstildelingskriterierne spiller 
helt bestemte roller i 
koncessionstildelingsprocessen, men 
indholdet i disse specifikationer og 
kriterier svarer til hinanden. Gennem 
de tekniske specifikationer definerer 
de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere de egenskaber, der 
er påkrævet for at deltage. Evnen til at 
opfylde de tekniske specifikationer er 
en nødvendig forudsætning for at 
komme i betragtning som kandidat ved 
tildelingen af en koncessionskontrakt, 
og kun arbejder, leverancer og 
tjenester, der opfylder disse 
specifikationer, kan komme i 
betragtning. Tildelingskriterierne 
giver i øvrigt de ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere 
mulighed for at sammenligne 
forskellige kombinationer af kriterier. 
De enkelte tilbud skal vurderes i 
forhold til de enkelte kriterier, men 
evnen til at opfylde alle 
tildelingskriterierne er ikke en 
nødvendig forudsætning for at komme 
i betragtning som kandidat ved 
tildelingen af en koncessionskontrakt. 
Endelig skal betingelserne for 
gennemførelse af 
koncessionskontrakten indarbejdes i 
kontrakten, således at det er klart, 
hvordan kontrakten skal gennemføres.

Or. fr
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Ændringsforslag 357
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 358
Evelyne Gebhardt

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 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 

(29) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere kunne 
henvise til livscyklusparametre såsom en 
specifik fremstillingsproces, herunder 
f.eks. sociale og miljømæssige aspekter,
en specifik form for levering af 
tjenesteydelser, funktionelle eller
udførelsesrelaterede krav til minimering 
eller maksimering af miljømæssige eller 
sociale konsekvenser 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 eksempelvis vedrøre 
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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.

beskyttelsen af det i fremstillingsprocessen 
involverede personales sundhed, 
ligestilling mellem kønnene (f.eks. ligeløn, 
balance mellem arbejds- og privatliv), 
adgang til videreuddannelse, inddragelse 
og høring af brugerne, økonomisk 
overkommelighed, menneskerettigheder, 
etisk orienteret handel eller fremme af 
social integration af ugunstigt stillede 
personer eller personer i udsatte grupper
(f.eks. langtidsledige, romaer, migranter 
eller unge og ældre arbejdstagere), 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 og 
bæredygtigheden af koncessionens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi. De ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere kan 
også integrere sociale betragtninger 
vedrørende eksterne sociale omkostninger 
med direkte tilknytning til livscyklussen 
som f.eks. produktionens indvirkning på 
det omgivende miljø og tilstødende 
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områder i de tekniske specifikationer eller 
tildelingskriterierne. De ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere bør i 
de tekniske specifikationer fastlægge 
forpligtelser med hensyn til sociale vilkår 
og beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
og national lovgivning, forordninger og 
administrative bestemmelser, 
voldgiftsafgørelser, kollektive aftaler og 
kontrakter som angivet i international 
arbejdsmarkedslovgivning, som gælder på 
det sted, hvor ydelserne erlægges; disse 
forpligtelser finder også anvendelse i 
grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra en medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 359
Françoise Castex

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 

(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 de 
koncessionsgivende myndigheder også 
have lov til at lade karakteristika 
vedrørende arbejdsforholdene indgå i 
tildelingskriterierne. Hvis de 
ordregivende myndigheder eller andre 



PE496.581v03-00 110/185 AM\916800DA.doc

DA

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
tjenesteydelser10 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.

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, ansættelses- og 
arbejdsvilkår og kollektive 
overenskomster 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, baseret på 
overholdelsen af ILO-bestemmelserne,
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.
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Or. fr

Ændringsforslag 360
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan forenkle 
offentliggørelsen af kontrakter betydeligt 
og øge koncessionstildelingens effektivitet 
og gennemsigtighed. De bør som standard 
anvendes til kommunikation og 
informationsudveksling i 
koncessionstildelingsprocedurer. 
Anvendelse af elektroniske midler er 
desuden tidsbesparende. Der bør derfor 
indføres bestemmelser om reduktion af 
minimumsfristerne, når der bruges 
elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler 
med egnede anvendelsesmuligheder det 
muligt for ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere at forhindre, opdage og 
afhjælpe fejl, som opstår under 
udbudsprocedurerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 361
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere fra forskellige medlemsstater 
kan være interesseret i at samarbejde og i 
fællesskab tildele offentlige koncessioner 
for at drage størst mulig fordel af det 
indre markeds muligheder med hensyn til 
stordriftsfordele og risiko-/resultatdeling, 
især ved innovative projekter, der 
indebærer større risiko end med 
rimelighed kan accepteres af en enkelt 
ordregivende myndighed eller anden 
ordregiver. Der bør derfor fastlægges nye 
regler for grænseoverskridende fælles 
tildeling af koncession, der fastsætter den 
gældende lovgivning, for at fremme 
indførelse af grænseoverskridende 
offentlig fælles koncessionstildeling. 
Desuden kan ordregivende myndigheder 
og andre ordregivere fra forskellige 
medlemsstater etablere fælles retlige 
enheder i henhold til national ret eller 
EU-retten. Der bør fastsættes særlige 
regler for sådanne former for fælles 
koncessionstildeling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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 

(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. I tilfælde af 
grænseoverskridelse hvor en medlemsstats 
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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 tjenesteydelser11 de 
mindstekrav, der skal opfyldes i 
værtslandet over for de udstationerede 
arbejdstagere.

arbejdstagere leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat for at udføre en 
koncession, gælder værtslandets love og 
kollektive overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 363
Philippe Juvin

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 
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 

(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.
Koncessionsgiverne 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 koncessionsgiver, 
eller hvis en økonomisk aktør eller 
dennes moderselskab er etableret i et 
tredjeland, som anvender restriktive 
foranstaltninger i forbindelse med 
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henholdsvis ordregiver. tildeling af koncessionskontrakter over 
for økonomiske aktører etableret i EU, 
når disse foranstaltninger giver 
anledning til en alvorlig og 
vedvarende forskelsbehandling af 
økonomiske aktører etableret i EU.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelse af gensidighedsprincippet i forbindelse med proceduren for tildeling af 
koncessionskontrakter. En økonomisk aktør, der er ansøger i en procedure for tildeling af en 
koncessionskontrakt i en EU-medlemsstat, kan udelukkes fra denne procedure, hvis 
vedkommende er etableret i et tredjeland, der lukker sit marked for europæiske økonomiske 
aktører i forbindelse med koncessionskontrakter.

Ændringsforslag 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 
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 

(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 og manglende 
betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger. Koncessionsgivere bør 
endvidere have mulighed for at udelukke 
ansøgere eller tilbudsgivere for at 
overtræde social-, arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning, 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
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koncessioner af samme art, som er tildelt af 
den samme ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver.

koncessionsgiver.

Or. en

Ændringsforslag 365
Cristian Silviu Buşoi

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 
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.

(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 
alvorlige overtrædelser af EU-lovgivning 
eller national lovgivning, som tager sigte 
på at beskytte samfundsmæssige interesser, 
der er forenelige med traktaten, hvis 
overtrædelsen er godtgjort af en domstol,
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. en

Ændringsforslag 366
Philippe Juvin



PE496.581v03-00 116/185 AM\916800DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) De betingelser, hvorunder ændringer 
af en koncession under udførelsen kræver 
en ny tildelingsprocedure, skal fastlægges 
under hensyntagen til EU-Domstolens 
relevante retspraksis. En ny 
tildelingsprocedure er nødvendig, hvis der 
er foretaget væsentlige ændringer i den 
oprindelige koncession, der tilkendegiver 
parternes vilje til at genforhandle vigtige 
betingelser eller vilkår i den pågældende 
kontrakt. Dette gælder navnlig, hvis de 
ændrede betingelser ville have påvirket 
resultatet af proceduren, hvis de havde 
været en del af den oprindelige procedure. 
En undtagelsesvis og midlertidig 
forlængelse af koncessionsperioden, der er 
strengt nødvendig for at sikre kontinuiteten 
i leveringen af en tjenesteydelse, der 
afventer tildeling af en ny koncession, bør 
normalt ikke anses for at være en væsentlig 
ændring i den oprindelige koncession.

(34) De betingelser, hvorunder 
ændringer af en koncession under 
udførelsen kræver en ny 
tildelingsprocedure, skal fastlægges 
under hensyntagen til EU-Domstolens 
relevante retspraksis. Enhver 
koncession kan ændres i løbetiden 
gennem et tillæg med forbehold af 
bestemmelserne i dette direktiv. En ny 
tildelingsprocedure er til gengæld
nødvendig, hvis der er foretaget 
væsentlige ændringer i den oprindelige 
koncession, der tilkendegiver parternes 
vilje til at genforhandle vigtige 
betingelser eller vilkår i den 
pågældende kontrakt. Dette gælder 
navnlig, hvis de ændrede betingelser 
ville have påvirket resultatet af 
proceduren, hvis de havde været en del 
af den oprindelige procedure. En 
undtagelsesvis og midlertidig 
forlængelse af koncessionsperioden, der 
er strengt nødvendig for at sikre 
kontinuiteten i leveringen af en 
tjenesteydelse, der afventer tildeling af 
en ny koncession, bør normalt ikke 
anses for at være en væsentlig ændring 
i den oprindelige koncession.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ÆF 31 vedrørende den juridiske ramme for ændring af kontrakter 
i løbetiden (overholdelse af principperne om gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling).

Ændringsforslag 367
Françoise Castex

Forslag til direktiv
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Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) De betingelser, hvorunder ændringer 
af en koncession under udførelsen kræver 
en ny tildelingsprocedure, skal fastlægges 
under hensyntagen til EU-Domstolens 
relevante retspraksis. En ny 
tildelingsprocedure er nødvendig, hvis der 
er foretaget væsentlige ændringer i den 
oprindelige koncession, der tilkendegiver 
parternes vilje til at genforhandle vigtige 
betingelser eller vilkår i den pågældende 
kontrakt. Dette gælder navnlig, hvis de 
ændrede betingelser ville have påvirket 
resultatet af proceduren, hvis de havde 
været en del af den oprindelige procedure. 
En undtagelsesvis og midlertidig 
forlængelse af koncessionsperioden, der 
er strengt nødvendig for at sikre 
kontinuiteten i leveringen af en 
tjenesteydelse, der afventer tildeling af en 
ny koncession, bør normalt ikke anses for 
at være en væsentlig ændring i den 
oprindelige koncession.

(34) De betingelser, hvorunder 
ændringer af en koncession under 
udførelsen kræver en ny 
tildelingsprocedure, skal fastlægges 
under hensyntagen til EU-Domstolens 
relevante retspraksis. Enhver 
koncession kan ændres i løbetiden 
gennem et tillæg. En ny 
tildelingsprocedure er til gengæld
nødvendig, hvis der er foretaget 
væsentlige ændringer i den oprindelige 
koncession, der tilkendegiver parternes 
vilje til at genforhandle vigtige 
betingelser eller vilkår i den 
pågældende kontrakt.

Or. fr

Ændringsforslag 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) De betingelser, hvorunder ændringer 
af en koncession under udførelsen kræver 
en ny tildelingsprocedure, skal fastlægges 
under hensyntagen til EU-Domstolens 
relevante retspraksis. En ny 
tildelingsprocedure er nødvendig, hvis der 
er foretaget væsentlige ændringer i den 
oprindelige koncession, der tilkendegiver 
parternes vilje til at genforhandle vigtige 

(34) De betingelser, hvorunder 
ændringer af en koncession under 
udførelsen kræver en ny 
tildelingsprocedure, skal fastlægges 
under hensyntagen til EU-Domstolens 
relevante retspraksis. Enhver 
koncession kan ændres i løbetiden 
gennem et tillæg. En ny 
tildelingsprocedure er til gengæld
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betingelser eller vilkår i den pågældende 
kontrakt. Dette gælder navnlig, hvis de 
ændrede betingelser ville have påvirket 
resultatet af proceduren, hvis de havde 
været en del af den oprindelige procedure. 
En undtagelsesvis og midlertidig 
forlængelse af koncessionsperioden, der er 
strengt nødvendig for at sikre kontinuiteten 
i leveringen af en tjenesteydelse, der 
afventer tildeling af en ny koncession, bør 
normalt ikke anses for at være en væsentlig 
ændring i den oprindelige koncession.

nødvendig, hvis der er foretaget 
væsentlige ændringer i den oprindelige 
koncession, der tilkendegiver parternes 
vilje til at genforhandle vigtige 
betingelser eller vilkår i den 
pågældende kontrakt. Dette gælder 
navnlig, hvis de ændrede betingelser 
ville have påvirket resultatet af 
proceduren, hvis de havde været en del 
af den oprindelige procedure. En 
undtagelsesvis og midlertidig 
forlængelse af koncessionsperioden, der 
er strengt nødvendig for at sikre 
kontinuiteten i leveringen af en 
tjenesteydelse, der afventer tildeling af 
en ny koncession, bør normalt ikke 
anses for at være en væsentlig ændring 
i den oprindelige koncession. Ikke 
desto mindre skal koncessionsgiver og 
koncessionshaver undlade at forlænge 
kontrakten på grund af investeringer, 
der ikke er nødvendige for 
gennemførelsen af koncessionen, og 
som ville blive foretaget alene for at 
forlænge varigheden. 

Or. fr

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 42.

Ændringsforslag 369
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Da koncessionerne ofte er 
langvarige, er det afgørende af hensyn 
til vurderingen af deres værdi at 
ajourføre de aktuelle mængdemæssige 
oplysninger, hver gang spørgsmålet 
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om værdi stilles. Den juridiske tilgang 
kan således afstemmes fuldt ud med de 
økonomiske og finansielle 
omstændigheder ved 
koncessionskontrakten. 

Or. fr

Begrundelse

Sammenhæng med ændringsforslagene til artiklerne.

Ændringsforslag 370
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere kan komme ud for eksterne 
omstændigheder, som de ikke kunne 
forudse ved tildelingen af koncessionen. I 
dette tilfælde er det nødvendigt med en vis 
grad af fleksibilitet, så koncessionen kan 
tilpasses disse omstændigheder uden en ny 
tildelingsprocedure. Ved omstændigheder, 
som en omhyggelig ordregivende 
myndighed eller anden ordregiver ikke 
kunne forudse, forstås omstændigheder 
der ikke kunne forudsiges trods den 
ordregivende myndigheds henholdsvis 
ordregiverens rimeligt omhyggelige 
udarbejdelse af den oprindelige kontrakt 
under hensyntagen til dennes tilgængelige 
midler, det specifikke projekts art og 
karakteristika, god praksis på området og 
behovet for at sikre et passende forhold 
mellem ressourceanvendelse ved 
udformning af kontrakten og dens 
forventede værdi. Dette er imidlertid ikke 
tilfældet, hvis en ændring medfører, at 
arten af det samlede udbud forandres, 
f.eks. ved at erstatte bygge- og 

(35) Koncessionsgiveren kan komme 
ud for eksterne omstændigheder, som
vedkommende ikke kunne forudse ved 
tildelingen af koncessionen. I dette 
tilfælde er det nødvendigt med en vis 
grad af fleksibilitet, så koncessionen 
kan tilpasses disse omstændigheder 
uden en ny tildelingsprocedure.
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anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne, der skal indkøbes, med 
noget andet eller ved grundlæggende at 
ændre udbudstypen, da der i en sådan 
situation må forudsættes en hypotetisk 
påvirkning af resultatet.

Or. fr

Ændringsforslag 371
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med principperne 
om ligebehandling og gennemsigtighed må 
den valgte tilbudsgiver ikke erstattes af en 
anden økonomisk aktør uden genåbning af 
koncessionen. Den valgte tilbudsgiver, der 
udfører koncessionen, kan imidlertid 
foretage visse strukturelle ændringer under 
koncessionens udførelse, såsom intern 
omstrukturering, fusion og opkøb eller 
insolvens eller blive erstattet på grundlag 
af en bestemmelse i kontrakten, der er 
kendt af alle tilbudsgivere og i 
overensstemmelse med principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling. 
Sådanne strukturændringer bør ikke
automatisk nødvendiggøre nye 
tildelingsprocedurer for alle koncessioner, 
som den pågældende virksomhed udfører.

(36) I overensstemmelse med principperne 
om ligebehandling og gennemsigtighed må 
den valgte tilbudsgiver ikke erstattes af en 
anden økonomisk aktør uden genåbning af 
koncessionen. Den valgte tilbudsgiver, der 
udfører koncessionen, kan imidlertid 
foretage visse strukturelle ændringer under 
koncessionens udførelse, såsom intern 
omstrukturering, fusion og opkøb eller 
insolvens eller blive erstattet på grundlag 
af en bestemmelse i kontrakten, der er 
kendt af alle tilbudsgivere og i 
overensstemmelse med principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling. 
Sådanne strukturændringer bør ikke 
nødvendiggøre nye tildelingsprocedurer for 
alle koncessioner, som den pågældende 
virksomhed udfører.

Or. en

Ændringsforslag 372
Françoise Castex

Forslag til direktiv
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Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med principperne 
om ligebehandling og gennemsigtighed må 
den valgte tilbudsgiver ikke erstattes af en 
anden økonomisk aktør uden genåbning af 
koncessionen. Den valgte tilbudsgiver, der 
udfører koncessionen, kan imidlertid 
foretage visse strukturelle ændringer under 
koncessionens udførelse, såsom intern 
omstrukturering, fusion og opkøb eller 
insolvens eller blive erstattet på grundlag 
af en bestemmelse i kontrakten, der er 
kendt af alle tilbudsgivere og i 
overensstemmelse med principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling. 
Sådanne strukturændringer bør ikke 
automatisk nødvendiggøre nye 
tildelingsprocedurer for alle koncessioner, 
som den pågældende virksomhed udfører.

(36) I overensstemmelse med 
principperne om ligebehandling og 
gennemsigtighed må den valgte 
tilbudsgiver ikke erstattes af en anden 
økonomisk aktør uden genåbning af 
koncessionen. Den valgte tilbudsgiver, 
der udfører koncessionen, kan 
imidlertid foretage visse strukturelle 
ændringer under koncessionens 
udførelse eller blive erstattet på 
grundlag af en bestemmelse i 
kontrakten, der er kendt af alle 
tilbudsgivere og i overensstemmelse 
med principperne om gennemsigtighed 
og ligebehandling. Sådanne 
strukturændringer bør ikke automatisk 
nødvendiggøre nye tildelingsprocedurer 
for alle koncessioner, som den 
pågældende virksomhed udfører.

Or. fr

Ændringsforslag 373
Lara Comi

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) I overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions Domstols afgørelser 
finder dette direktiv anvendelse på 
koncessioner, der tildeles efter direktivets 
ikrafttrædelse.

Or. it
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Ændringsforslag 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Med henblik på tilpasning til den 
hurtige tekniske og økonomiske udvikling 
bør Kommissionen i henhold til artikel 290 
i traktaten tillægges beføjelse til at vedtage 
retsakter om en række ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv. De tekniske 
detaljer og karakteristika for udstyr til 
elektronisk modtagelse bør ajourføres i 
forhold til den teknologiske udvikling og 
de administrative behov. Det er også 
nødvendigt at bemyndige Kommissionen 
til at gøre tekniske standarder for 
elektronisk kommunikation obligatorisk for 
at sikre interoperabilitet mellem tekniske 
formater, processer og kommunikation ved 
de procedurer for koncessionstildeling, der 
udføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler under hensyntagen 
til den teknologiske udvikling og de 
administrative krav. Endvidere bør 
fortegnelsen over EU's retsakter, der 
fastsætter fælles metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger hurtigt tilpasses, så 
de foranstaltninger, der er vedtaget for 
specifikke sektorer, indarbejdes. For at 
opfylde disse krav bør Kommissionen 
bemyndiges til at ajourføre fortegnelsen 
over retsakter, herunder metoderne til 
beregning af livscyklusomkostninger.

(38) Med henblik på tilpasning til den 
hurtige tekniske og økonomiske udvikling 
bør Kommissionen i henhold til artikel 290 
i traktaten tillægges beføjelse til at vedtage 
retsakter om en række ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv. De tekniske 
detaljer og karakteristika for udstyr til 
elektronisk modtagelse bør ajourføres i 
forhold til den teknologiske udvikling og 
de administrative behov. Det er også 
nødvendigt at bemyndige Kommissionen 
til at gøre tekniske standarder for 
elektronisk kommunikation, såsom 
indsendelse af tredimensionelle digitale 
fremstillinger i forbindelse med afgivelse 
af tilbud på en koncession på bygge- og 
anlægsarbejder, obligatorisk for at sikre 
interoperabilitet mellem tekniske formater, 
processer og kommunikation ved de 
procedurer for koncessionstildeling, der 
udføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler under hensyntagen 
til den teknologiske udvikling og de 
administrative krav. Endvidere bør 
fortegnelsen over EU's retsakter, der 
fastsætter fælles metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger hurtigt tilpasses, så 
de foranstaltninger, der er vedtaget for 
specifikke sektorer, indarbejdes. For at 
opfylde disse krav bør Kommissionen 
bemyndiges til at ajourføre fortegnelsen 
over retsakter, herunder metoderne til 
beregning af livscyklusomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Digitale tredimensionelle fremstillinger er afgørende værktøjer, som gør det muligt for 
ordregivende myndigheder at forbedre beslutningstagningen gennem udformning, udførelse 
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og drift af koncessioner på offentlige bygge- og anlægsarbejder. Flere medlemsstater kræver 
allerede af tilbudsgivere, at de fremsender interoperable tredimensionelle digitale 
fremstillinger.

Ændringsforslag 375
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre en tilstrækkelig 
retsbeskyttelse af ansøgere og 
tilbudsgivere under 
koncessionstildelingsprocedurerne samt 
for at sikre en effektiv håndhævelse af 
reglerne i nærværende direktiv og af 
traktatens principper bør Rådets direktiv 
89/665/EØF om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af klageprocedurerne i 
forbindelse med indgåelse af offentlige 
indkøbs- samt bygge- og 
anlægskontrakter og Rådets direktiv 
92/13/EØF om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
anvendelse af EF-reglerne for 
fremgangsmåden ved tilbudsgivning 
inden for vand- og energiforsyning samt 
transport og telekommunikation13 også 
finde anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner og på 
koncessioner om bygge- og 
anlægsarbejder af både ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere. 
Direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF bør 
ændres i overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre en tilstrækkelig 
retsbeskyttelse af ansøgere og 
tilbudsgivere under 
koncessionstildelingsprocedurerne samt 
for at sikre en effektiv håndhævelse af 
reglerne i nærværende direktiv og af 
traktatens principper bør Rådets direktiv 
89/665/EØF om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af klageprocedurerne i 
forbindelse med indgåelse af offentlige 
indkøbs- samt bygge- og 
anlægskontrakter og Rådets direktiv 
92/13/EØF om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
anvendelse af EF-reglerne for 
fremgangsmåden ved tilbudsgivning 
inden for vand- og energiforsyning samt 
transport og telekommunikation13 også 
finde anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner og på 
koncessioner om bygge- og 
anlægsarbejder af både ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere. 
Direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF bør 
ændres i overensstemmelse hermed.

udgår

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen af klagedirektiverne 89/665/EØF og 92/13/EØF ville være uforholdsmæssig for 
kontrakter med koncessioners kompleksitet. Ændringsforslaget skal føre bestemmelserne for 
medlemsstaterne tilbage til Domstolens retspraksis, der med afgørelse i sag C-324/98 kun 
forpligter medlemsstaterne til at tillade en kontrolundersøgelse af, om proceduren er 
gennemført på en upartisk måde.

Ændringsforslag 377
Werner Kuhn

Forslag til direktiv
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Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre en tilstrækkelig 
retsbeskyttelse af ansøgere og 
tilbudsgivere under 
koncessionstildelingsprocedurerne samt 
for at sikre en effektiv håndhævelse af 
reglerne i nærværende direktiv og af 
traktatens principper bør Rådets direktiv 
89/665/EØF om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af klageprocedurerne i 
forbindelse med indgåelse af offentlige 
indkøbs- samt bygge- og 
anlægskontrakter og Rådets direktiv 
92/13/EØF om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
anvendelse af EF-reglerne for 
fremgangsmåden ved tilbudsgivning 
inden for vand- og energiforsyning samt 
transport og telekommunikation13 også 
finde anvendelse på 
tjenesteydelseskoncessioner og på 
koncessioner om bygge- og 
anlægsarbejder af både ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere. 
Direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF bør 
ændres i overensstemmelse hermed.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 378
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Ifølge EU-lovgivningen om offentlige 
indkøb skal medlemsstaterne konsekvent 
og systematisk overvåge gennemførelsen 
og funktionsmåden for reglerne for at 
sikre effektiv og ensartet anvendelse af 

udgår
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EU's lovgivning. Når medlemsstater 
udpeger en national myndighed, som skal 
bære ansvaret for at overvåge, 
gennemføre og kontrollere offentlige 
indkøb, vil denne myndighed kunne have 
samme ansvar med hensyn til 
koncessioner. Et organ med overordnede 
opgaver vil kunne garantere et overblik 
over de vigtigste problemer i forbindelse 
med gennemførelsen og foreslå effektiv 
afhjælpning af problemer af mere 
strukturel art. Dette organ vil også kunne 
give omgående tilbagemelding om, 
hvordan politikken fungerer, og om de 
potentielle svagheder i national 
lovgivning og i praksis og på den måde 
bidrage til hurtig identificering af 
løsninger og forbedring af 
koncessionstildelingsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 379
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Dette direktiv bør tage hensyn til 
medlemsstaternes kompetence til at 
pålægge, definere og tilrettelægge 
public service-opgaver i 
overensstemmelse med protokol nr. 29 
om offentlig radio- og tv-virksomhed i 
medlemsstaterne, der er knyttet som 
bilag til traktaterne.

Or. fr
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Ændringsforslag 380
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved dette direktiv fastsættes regler for 
udbudsprocedurer, der gennemføres af 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere med hensyn til koncessioner, 
hvis værdi anslås til ikke at være lavere 
end de tærskelværdier, der er defineret i 
artikel 5.

1. Ved dette direktiv fastsættes regler for 
udbudsprocedurer, der gennemføres af 
ordregivende myndigheder og andre 
ordregivere med hensyn til koncessioner, 
hvis værdi anslås til ikke at være lavere 
end de tærskelværdier, der er defineret i 
artikel 5, af en af følgende aktører:

2. Direktivet finder anvendelse på 
anskaffelse af bygge- og anlægsarbejder 
eller tjenesteydelser, herunder varer, der 
er accessoriske i forhold til koncessionens 
hovedformål, fra økonomiske aktører, 
udvalgt af:
a) ordregivende myndigheder, uanset om 
bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne, herunder de tilhørende 
varer, er beregnet til et offentligt formål

a) ordregivende myndigheder

b) ordregivere, såfremt de pågældende 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, herunder de tilhørende 
varer, er beregnet til gennemførelse af en 
af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag 
III.

b) ordregivere, såfremt de pågældende 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser er beregnet til 
gennemførelse af en af de aktiviteter, der er 
omhandlet i bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 381
Liisa Jaakonsaari

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv anerkender de 
ordregivende myndigheders eller andre 
ordregiveres ret til frit at træffe 
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beslutninger i overensstemmelse med 
traktaterne. Sidstnævnte skal frit kunne 
afgøre, hvordan udførelsen af arbejdet og 
levering af ydelserne, som de er 
ansvarlige for, bedst leveres, organiseres 
og ledes i henhold til de 
lovgivningsmæssige ordninger og 
metoder, som de anser for at være den 
mest effektive måde at sikre et højt niveau 
med hensyn til kvalitet, sikkerhed og 
overkommelige priser, lige behandling og 
fremme af universel adgang og 
brugerrettigheder i offentlige 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 382
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv påvirker ikke 
offentlige myndigheder på alle 
niveauers ret til 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 anvende eksterne 
økonomiske aktører. Dette kan de gøre 
i samarbejde med andre offentlige 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 383
Liisa Jaakonsaari



AM\916800DA.doc 129/185 PE496.581v03-00

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Detaljerne i koncessionskontrakter, 
herunder vedrørende overførsel af 
driftsrisici og betalinger fra 
koncessionsgiveren til den økonomiske 
operatør, skal offentliggøres og være åbne 
for indsigt.
Alle efterfølgende ændringer af 
kontrakten skal også offentliggøres.
Medlemsstaterne sikrer, at regelmæssig 
evaluering af koncessionernes virke 
offentliggøres.

Medlemsstaterne skal sikre, at der gælder 
samme krav til gennemsigtighed og 
offentlig kontrol for 
koncessionskontrakter om offentlige 
tjenesteydelser som for tjenesteydelser, der 
leveres af det offentlige.

Or. en

Ændringsforslag 384
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ordregivende myndigheder, uanset om 
bygge- og anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne, herunder de tilhørende 
varer, er beregnet til et offentligt formål

a) ordregivende myndigheder

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i, at det i betragtning af koncessionskontrakternes 
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struktur, der indebærer overførelse af driftsrisikoen til koncessionshaveren, er meget svært at 
forestille sig koncessionskontrakter, der indgås af ordregivende myndigheder på arbejder, 
tjenesteydelser eller indkøb, som ikke er beregnet til direkte eller indirekte at tjene et 
offentligt formål (eller et formål af almen interesser).

Ændringsforslag 385
Werner Kuhn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse, 
hvor en ordregivende myndighed udfører 
sine opgaver af almen interesse med egne 
midler eller i samarbejde med andre 
ordregivende myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 386
Pier Antonio Panzeri

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv berører ikke de 
arbejdsvilkår, herunder lovgivning, regler 
og standarder inden for miljø-, sundheds-
og sikkerhedsområdet, social- og 
arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i 
Unionens lovgivning og national 
lovgivning samt kollektive 
overenskomster, som gælder, hvor der 
finder levering af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
sted.

Or. en
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Ændringsforslag 387
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv udgør reglerne for 
tildeling af koncessioner. Derfor gælder 
de to direktiver om offentligt indkøb og 
om indgåelse af kontrakter inden for 
vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester ikke for koncessioner, der er 
defineret i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Anvendelsen af dette direktiv er 
underlagt traktatens artikel 36, 51, 52, 62 
og 346.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker 
overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved 
ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) 
samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.

Ændringsforslag 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ordregivende myndigheders 
procedurer i forbindelse med tildeling af 
koncessioner i henhold til artikel 1, stk. 1, 
er udelukkende underlagt betingelserne i 
dette direktiv. Bestemmelserne i direktivet 
om offentlige indkøb og direktivet om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester finder ikke anvendelse på 
koncessioner i henhold til stk. 1, heller 
ikke på analog vis.

Or. de

Begrundelse

Direktivet om koncessionstildeling bør indeholde endelige regler. Det bør ikke komme til 
glidende anvendelse af bestemmelser fra direktivet om offentlige indkøb og direktivet om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport 
samt posttjenester.

Ændringsforslag 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse, 
hvor en ordregivende myndighed udfører 
sine opgaver af almen interesse med egne 
midler eller i samarbejde med andre 
ordregivende myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Formuleringen stammer fra Domstolens retspraksis i retssagerne C-324/07 (Coditel Brabant, 
rn. 48 og 49) og C 480/06 (Stadtreinigung Hamburg, rn. 45).
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Ændringsforslag 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Direktivet berører ikke den ret, som 
offentlige myndigheder på alle niveauer 
har til selv at beslutte, hvorvidt de vil 
udføre offentlige bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser med 
brug af deres egne ressourcer uden at 
være forpligtet til at tildele koncessioner 
til andre eksterne økonomiske aktører.
Disse opgaver kan udføres i samarbejde 
med andre offentlige ordregivende 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på dokumenter eller kontrakter, hvorved 
staten eller en ordregivende offentlig 
myndighed eller ordregiver tildeler en 
økonomisk aktør retten til at benytte visse 
offentlige områder eller ressourcer, hvis 
staten eller den offentlige ordregivende 
myndighed eller ordregiver har fastlagt:
a) generelle betingelser for udøvelsen af 
en økonomisk aktivitet uden at opnå 
bestemte bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser leveret af den økonomiske 
aktør, eller
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b) vilkår og bestemmelser for at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer, som f.eks. 
forpagtningskontrakter. Til dette formål 
er det uden betydning, at der ved 
udnyttelsen af offentlige arealer eller 
områder, kan udføres bygge- og 
anlægsarbejder til forbedring af eller 
etablering af infrastruktur i de 
pågældende offentlige arealer eller 
områder, når blot den økonomiske 
aktivitet, der udføres af operatøren, 
bevarer en eksisterende karakter efter 
udførelsen af disse bygge- og 
anlægsarbejder.

Or. en

Begrundelse

Betragtning 6 i det foreslåede direktiv udelukker de kontrakter, der indgås mellem staten eller 
offentlige myndigheder og virksomheder, som blot tillader sidstnævnte at udøve en økonomisk 
aktivitet under visse regulerede krav eller tillader dem at anvende offentlige arealer eller 
områder, fra sit anvendelsesområde. Dette er typisk i mange europæiske havne, hvor staten 
ejer arealet og infrastrukturen, der anvendes af havneoperatører, og som ved offentlige 
søkoncessioner til turistformål og rekreative formål.

Ændringsforslag 393
Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder anvendelse på 
koncessioner, der tildeles efter direktivets 
ikrafttrædelse.

Or. it

Ændringsforslag 394
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv berører ikke: 
a) de arbejdsretlige regler, dvs. enhver 
form for retlige eller kontraktretlige 
bestemmelser vedrørende 
ansættelsesvilkår, arbejdsforhold, 
herunder sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, og forholdet mellem 
arbejdstagere og arbejdsgivere, som 
medlemsstaterne anvender i 
overensstemmelse med national ret, der 
respekterer fællesskabsretten. Dette 
direktiv berører heller ikke 
medlemsstaternes lovgivning om social 
sikring.
b) udøvelsen af grundlæggende 
rettigheder, som er anerkendt i 
medlemsstaterne og fællesskabsretten. Det 
berører heller ikke retten til at forhandle, 
indgå og håndhæve kollektive aftaler og 
retten til at gennemføre faglige aktioner i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis, der respekterer fællesskabsretten;
c) medlemsstaternes frihed til i 
overensstemmelse med fællesskabsretten 
at fastsætte, hvad de betragter som 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, og bestemme, hvordan disse 
tjenesteydelser skal organiseres og 
finansieres, i overensstemmelse med 
reglerne om statsstøtte, og hvilke 
specifikke forpligtelser der bør gælde for 
dem.

Or. de

Ændringsforslag 395
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på eller berører indirekte tjenesteydelser 
af almen økonomisk interesse som fastsat 
af medlemsstaterne. Bestemmelserne i 
dette direktiv sikrer under alle 
omstændigheder tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesses rolle, navnlig for så 
vidt angår fremme af social og territorial 
samhørighed.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 14 og protokol nr. 26 i TEUF er det af afgørende betydning, 
at de mål, der tilgodeser almene hensyn, bevares fuldt ud, herunder tjenesteydernes juridiske 
status (offentlig eller privat), deres finansiering, forpligtelser og organisation. 
Tjenesteydelser af almindelig (økonomisk) interesse bør undtages fuldstændigt fra og bør ikke 
berøres på nogen måde af dette direktiv.

Ændringsforslag 396
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Princippet om de offentlige myndigheders 

ret til frit at træffe beslutninger
Dette direktiv anerkender de ordregivende 
myndigheders eller andre ordregiveres ret 
til frit at træffe beslutninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Sidstnævnte skal frit kunne afgøre, 
hvordan udførelsen af arbejdet og 
levering af ydelserne, som de er 
ansvarlige for, bedst leveres, organiseres 
og ledes i henhold til de 
lovgivningsmæssige ordninger og 
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metoder, som de anser for at være den 
mest effektive måde at sikre et højt niveau 
af kvalitet, sikkerhed og at sikre et højt 
niveau med hensyn til kvalitet, sikkerhed 
og overkommelige priser, lige behandling 
og fremme af universel adgang og 
brugerrettigheder i offentlige 
tjenesteydelser. 

Or. en

Ændringsforslag 397
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Princippet om de offentlige myndigheders 

ret til frit at træffe beslutninger
Dette direktiv anerkender de ordregivende 
myndigheders eller andre ordregiveres ret 
til frit at træffe beslutninger i 
overensstemmelse med EU-rettens 
nærhedsprincip og den gældende 
nationale lovgivning. De kan i henhold til 
de enkelte medlemsstaters lovgivning frit 
træffe afgørelse om, hvilken form for 
forvaltning de vælger for udførelse eller 
tilvejebringelse af bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, eller 
om de vil lade udførelsen af disse arbejder 
eller tjenesteydelser i henhold til dette 
direktiv udføre direkte eller gennem 
eksterne tilbudsgivere. 

Or. de

Begrundelse

Bekræftelse af, at direktivet ikke griber ind i princippet om offentlige organers 
forvaltningsfrihed og ikke opstiller forskrifter for medlemsstaterne eller deres myndigheder 
om, hvorvidt en tjenesteydelse skal udføres af staten eller af en ekstern udbyder. Dette princip 
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gælder navnlig for de følsomme områder, som udførelse af tjenesteydelser af almen interesse 
eller almen økonomisk interesse udgør.

Ændringsforslag 398
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Princippet om de offentlige myndigheders 

ret til frit at træffe beslutninger
1. Dette direktiv anerkender de 
ordregivende myndigheders eller andre 
ordregiveres ret til frit at træffe 
beslutninger i overensstemmelse med EU-
traktaterne. Sidstnævnte skal frit kunne 
afgøre, hvordan udførelsen af arbejdet og 
levering af ydelserne, som de er 
ansvarlige for, bedst leveres, organiseres 
og ledes i henhold til de 
lovgivningsmæssige ordninger og 
metoder, som de anser for at være den 
mest effektive måde at sikre et højt niveau 
af kvalitet, sikkerhed og at sikre et højt 
niveau med hensyn til kvalitet, sikkerhed 
og overkommelige priser, lige behandling 
og fremme af universel adgang og 
brugerrettigheder i offentlige 
tjenesteydelser.
2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes frihed til i 
overensstemmelse med EU-retten at 
fastsætte, hvad de betragter som 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, og bestemme, hvordan disse 
tjenesteydelser skal organiseres og 
finansieres, i overensstemmelse med 
reglerne om statsstøtte, og hvilke 
specifikke forpligtelser, der bør gælde for 
dem.

Or. en
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Ændringsforslag 399
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Princippet om de offentlige 
myndigheders ret til frit at træffe 
beslutninger
Dette direktiv anerkender de 
ordregivende myndigheders eller 
andre ordregiveres ret til frit at træffe 
beslutninger i overensstemmelse med 
den gældende nationale lovgivning. 
De kan frit træffe afgørelse om, 
hvilken forvaltningsmåde de finder 
mest hensigtsmæssig til at udføre de 
bygge- og anlægsarbejder og levere de 
tjenesteydelser, de er ansvarlige for, i 
henhold til de retsregler og 
betingelser, som de skønner mest 
effektive.
Under overholdelse af artikel 14 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og protokol nr. 26 har 
dette direktiv hverken til formål eller 
følge at foreskrive, at de berørte 
offentlige myndigheder antager en 
særlig juridisk form.

Or. fr

Ændringsforslag 400
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
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Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
Princippet om de offentlige myndigheders 

gennemsigtighed
Detaljerne i koncessionskontrakter, 
herunder vedrørende overførsel af 
driftsrisici og betalinger fra 
koncessionsgiveren til den økonomiske 
operatør, skal offentliggøres og være åbne 
for indsigt. 
Alle efterfølgende ændringer af 
kontrakten skal også offentliggøres.
Medlemsstaterne sikrer, at regelmæssig 
evaluering af koncessionernes virke 
offentliggøres.
Medlemsstaterne skal sikre, at der gælder 
samme krav til gennemsigtighed og 
offentlig kontrol for 
koncessionskontrakter om offentlige 
tjenesteydelser som for tjenesteydelser, der 
leveres af det offentlige. 

Or. en

Ændringsforslag 401
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 b
Princippet om de offentlige myndigheders 

gennemsigtighed
Detaljerne i koncessionskontrakter, 
herunder vedrørende overførsel af 
driftsrisici og betalinger fra 
koncessionsgiveren til den økonomiske 
operatør, skal offentliggøres og være åbne 
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for indsigt. 
Alle efterfølgende ændringer af 
kontrakten skal også offentliggøres.
Medlemsstaterne sikrer, at regelmæssig 
evaluering af koncessionernes virke 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 402
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "koncession på offentlige bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt mellem en 
eller flere økonomiske aktører og en eller 
flere ordregivende myndigheder, og som 
vedrører udførelsen af arbejder, hvor 
vederlaget for det arbejde, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris

2) "koncession på bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, hvorved en eller flere 
ordregivende myndigheder eller instanser 
overlader ansvaret for det arbejde, som 
skal præsteres, til en eller flere 
økonomiske aktører, hvor vederlaget for 
denne delegering enten udelukkende 
består i retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris

Or. en

Ændringsforslag 403
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "koncession på offentlige bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt mellem en 
eller flere økonomiske aktører og en eller 

2) a) "koncession på bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt 
bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt, ifølge hvilken en eller flere
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flere ordregivende myndigheder, og som 
vedrører udførelsen af arbejder, hvor 
vederlaget for det arbejde, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte bygge- og
anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris

ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere overdrager udførelsen af 
arbejder til en eller flere økonomiske 
aktører, hvor vederlaget herfor enten 
udelukkende består i retten til at 
udnytte de bygge- og anlægsarbejder,
som er kontraktens genstand, eller i 
denne ret sammen med betaling af en 
pris

b) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der 
indgås skriftligt, ifølge hvilken en eller 
flere ordregivende myndigheder eller 
andre ordregivere overdrager 
udførelsen af tjenesteydelser til en 
eller flere økonomiske aktører, hvor 
vederlaget herfor enten udelukkende 
består i retten til at udnytte de 
tjenesteydelser, som er kontraktens 
genstand, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris.
Retten til at udnytte de i litra a) og b) i 
dette stykke nævnte bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser 
indebærer, at den væsentlige 
økonomiske risiko ved driften af disse 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, forstået som risikoen 
for at blive udsat for de risici, der 
findes på markedet, overføres til 
koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at 
påtage sig den væsentlige driftsrisiko, 
hvis den pågældende under normale 
driftsbetingelser 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. fr
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Begrundelse

Præcisering af ordførerens ÆF 44. Koncession på bygge- og anlægsarbejder og på 
tjenesteydelser indebærer ikke nødvendigvis, at der består et oprindeligt ansvar hos den 
ordregivende myndighed eller ordregiver (f.eks. anlæggelse og drift af en parkeringsplads). 
Præcisering af, at definitionen på "retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet eller 
tjenesteydelserne" også kan anvendes på koncessionerne på bygge- og anlægsarbejder og 
koncessionerne på tjenesteydelser og ikke kun på koncessioner på tjenesteydelser.

Ændringsforslag 404
Liisa Jaakonsaari

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "koncession på offentlige bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt mellem en 
eller flere økonomiske aktører og en eller 
flere ordregivende myndigheder, og som 
vedrører udførelsen af arbejder, hvor 
vederlaget for det arbejde, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris.

2) "koncession på bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, hvorved en eller flere 
ordregivende myndigheder eller 
ordregivende instanser overlader ansvaret
for det arbejde, som skal præsteres, til en 
eller flere økonomiske aktører, hvor 
vederlaget for denne delegering enten 
udelukkende består i retten til at udnytte 
bygge- og anlægsarbejdet, eller i denne ret 
sammen med betaling af en pris.

b) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt, ifølge hvilken en eller flere 
ordregivende myndigheder eller 
ordregivere overdrager udførelsen af 
tjenesteydelser, som de er ansvarlige for, 
til en eller flere økonomiske aktører, hvor 
vederlaget for denne delegering enten 
består udelukkende i retten til at udnytte 
de tjenesteydelser, som er kontraktens 
genstand, eller i denne ret sammen med 
betaling af en pris.
Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren ved 
udnyttelsen af disse bygge- og 
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anlægsarbejder eller tjenesteydelser, 
defineret som risikoen for eksponering for 
markedets omskiftelighed og omfattende 
både risiko i forbindelse med udbud og 
efterspørgsel. Koncessionshaveren anses 
for at påtage sig den væsentlige 
driftsrisiko under normale forhold i 
forbindelse med udnyttelse og i henhold 
til kontraktens bestemmelser, og der 
garanteres ikke for genvinding af de 
foretagne investeringer eller de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for
koncessionen.

Or. en

Ændringsforslag 405
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "koncession på offentlige bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt mellem en 
eller flere økonomiske aktører og en eller 
flere ordregivende myndigheder, og som 
vedrører udførelsen af arbejder, hvor 
vederlaget for det arbejde, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte bygge- og
anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris

2) a) "koncession på bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt 
bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt, ifølge hvilken en eller flere
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere overdrager ansvaret for 
udførelsen af bygge- og 
anlægsarbejder, som de er ansvarlige 
for, til en eller flere økonomiske 
aktører, hvor vederlaget herfor enten 
udelukkende består i retten til at 
udnytte de bygge- og anlægsarbejder,
som er kontraktens genstand, eller i 
denne ret sammen med betaling af en 
pris

Or. fr
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Begrundelse

Formuleringsmæssig tilpasning til koncessionssammenhængen.

Ændringsforslag 406
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der 
indgås skriftligt, ifølge hvilken en eller 
flere ordregivende myndigheder eller 
andre ordregivere overdrager ansvaret 
for udførelsen af tjenesteydelser, som 
de er ansvarlige for, til en eller flere 
økonomiske aktører, hvor vederlaget 
herfor enten består udelukkende i 
retten til at udnytte de tjenesteydelser, 
som er kontraktens genstand, eller i 
denne ret sammen med betaling af en 
pris.
Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne indebærer, at en 
betydelig del af den økonomiske risiko 
ved driften af disse bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, 
forstået som risikoen for at blive udsat 
for de risici, der findes på markedet, 
uanset om de er forbundet med udbud 
eller efterspørgsel, overføres til 
koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at 
påtage sig den væsentlige driftsrisiko, 
hvis den pågældende under normale 
driftsbetingelser 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
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Or. fr

Begrundelse

Redaktionelt ændringsforslag og indledning til begrebet overførsel af en "betydelig del" af 
risikoen, som er et mere accepteret ordvalg end "den væsentlige risiko".

Ændringsforslag 407
Pier Antonio Panzeri

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) (a) "koncession på bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt, ifølge 
hvilken en eller flere ordregivende 
myndigheder eller ordregivere overdrager 
udførelsen af bygge- og anlægsarbejder, 
til en eller flere økonomiske aktører, hvor 
vederlaget herfor enten består 
udelukkende i retten til at udnytte de 
bygge- og anlægsarbejder, som er 
kontraktens genstand, eller i denne ret 
sammen med betaling af en pris
b) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt, ifølge hvilken en eller flere 
ordregivende myndigheder eller 
ordregivere overdrager udførelsen af 
tjenesteydelser, som de er ansvarlige for, 
til en eller flere økonomiske aktører, hvor 
vederlaget for denne delegering enten 
består udelukkende i retten til at udnytte 
de tjenesteydelser, som er kontraktens 
genstand, eller i denne ret sammen med 
betaling af en pris.
Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren ved 
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udnyttelsen af disse bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, 
defineret som risikoen for eksponering for 
markedets omskiftelighed og omfattende 
både risiko i forbindelse med udbud og 
efterspørgsel. Koncessionshaveren anses 
for at påtage sig den væsentlige 
driftsrisiko under normale forhold i 
forbindelse med udnyttelse og i henhold 
til kontraktens bestemmelser, og der 
garanteres ikke for genvinding af de 
foretagne investeringer eller de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen.

Or. en

Ændringsforslag 408
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt, ifølge hvilken en eller flere 
ordregivende myndigheder eller 
ordregivere overdrager udførelsen af 
tjenesteydelser, som de er ansvarlige for, 
til en eller flere økonomiske aktører, hvor 
vederlaget for denne delegering enten 
består udelukkende i retten til at udnytte 
de tjenesteydelser, som er kontraktens 
genstand, eller i denne ret sammen med 
betaling af en pris.
Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren ved 
udnyttelsen af disse bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, 
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defineret som risikoen for eksponering for 
markedets omskiftelighed og omfattende 
både risiko i forbindelse med udbud og 
efterspørgsel. Koncessionshaveren anses 
for at påtage sig den væsentlige 
driftsrisiko under normale forhold i 
forbindelse med udnyttelse og i henhold 
til kontraktens bestemmelser, og der 
garanteres ikke for genvinding af de 
foretagne investeringer eller de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen.

Or. en

Ændringsforslag 409
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "koncession på bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt mellem en 
eller flere økonomiske aktører og en eller 
flere ordregivere, og som vedrører 
udførelsen af arbejde, hvor vederlaget for 
det arbejde, som skal præsteres, enten 
udelukkende består i retten til at udnytte 
bygge- og anlægsarbejdet, eller i denne ret 
sammen med betaling af en pris

udgår

Or. en

Ændringsforslag 410
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "koncession på bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt mellem en 
eller flere økonomiske aktører og en eller 
flere ordregivere, og som vedrører 
udførelsen af arbejde, hvor vederlaget for 
det arbejde, som skal præsteres, enten 
udelukkende består i retten til at udnytte 
bygge- og anlægsarbejdet, eller i denne ret 
sammen med betaling af en pris

udgår

Or. en

Ændringsforslag 411
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "udførelse af arbejde": enten udførelse 
eller både projektering og udførelse af et 
bygge- og anlægsarbejde vedrørende en af 
de i bilag I omhandlede aktiviteter eller 
om udførelse ved et hvilket som helst 
middel af et bygge- og anlægsarbejde, der 
svarer til krav angivet af den ordregivende 
myndighed, der har bestemmende 
indflydelse på typen eller projekteringen 
af bygge- og anlægsarbejdet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 412
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "udførelse af arbejde": enten udførelse 
eller både projektering og udførelse af et 
bygge- og anlægsarbejde vedrørende en af 
de i bilag I omhandlede aktiviteter eller om 
udførelse ved et hvilket som helst middel 
af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer 
til krav angivet af den ordregivende 
myndighed, der har bestemmende 
indflydelse på typen eller projekteringen af 
bygge- og anlægsarbejdet

5) "udførelse af arbejde": enten udførelse 
eller både projektering og udførelse af et 
bygge- og anlægsarbejde vedrørende en af 
de i bilag I omhandlede aktiviteter eller om 
udførelse ved et hvilket som helst middel 
af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer 
til krav angivet af den koncessionsgiver, 
der har bestemmende indflydelse på typen 
eller projekteringen af bygge- og 
anlægsarbejdet

Or. en

Ændringsforslag 413
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
i denne ret sammen med betaling af en 
pris

udgår

Or. en

Ændringsforslag 414
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
i denne ret sammen med betaling af en pris

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt, ifølge hvilken en eller flere 
ordregivende myndigheder eller 
ordregivere overdrager udførelsen af 
tjenesteydelser, som de er ansvarlige for, 
til en eller flere økonomiske aktører, og 
hvor vederlaget for denne delegering enten
består udelukkende i retten til at udnytte
den tjenesteydelse, som er kontraktens 
genstand, eller i denne ret sammen med 
betaling af en pris. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, der har til formål at 
give ret til udbydelse af sociale 
tjenesteydelser og/eller ret til at indgå 
aftaler, via hvilke koncessionsgiveren 
giver en økonomisk operatør ret til at 
udnytte visse offentlige områder eller 
ressourcer eller giver adgangsrettigheder, 
ikke anses for koncessioner, for så vidt at 
de kun fastlægge generelle retningslinjer 
for deres brug uden at gøre den offentlige 
myndighed til modtager af specifikt 
arbejde eller specifikke tjenesteydelser, 
der leveres af den kontraherende part.

Or. en

Begrundelse

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
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providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Ændringsforslag 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
i denne ret sammen med betaling af en pris

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
i denne ret sammen med betaling af en pris. 
Fremgangsmåder i medlemsstaterne, som 
er baseret på, at alle tjenesteydere, som er 
i stand til at opfylde de på forhånd 
lovbestemte betingelser, godkendes til at 
levere ydelser, er ikke 
tjenesteydelseskoncessioner, for så vidt 
der tages højde for de generelle principper 
om ligebehandling, gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af begrebet tjenesteydelseskoncession. Af hensyn til retssikkerheden bør det 
præciseres tydeligt, at procedurer, som bygger på en almindelig og ikkediskriminerende 
markedsadgang og dermed giver adgang for alle tjenesteydere, som opfylder på forhånd 
fastsatte kriterier, ikke hører til tjenesteydelseskoncessionerne, uanset om godkendelsen sker 
på grundlag af tilladelser, licenser eller aftaler.
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Ændringsforslag 416
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
i denne ret sammen med betaling af en pris

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
i denne ret sammen med betaling af en pris, 
medmindre der er tale om rene tilladelser, 
navnlig tilladelser til at benytte et 
offentligt gode eller offentlig grund

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at rene tilladelser som f.eks. aftaler om benyttelse af infrastruktur ikke er 
omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 417
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 

7) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der 
indgås skriftligt, ifølge hvilken en eller 
flere ordregivende myndigheder eller 
andre ordregivere overdrager ansvaret 
for udførelsen af tjenesteydelser, som 
de er ansvarlige for, til en eller flere 
økonomiske aktører, hvor vederlaget 
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præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
i denne ret sammen med betaling af en pris

for denne delegeringsakt enten 
udelukkende består i retten til at 
udnytte den tjenesteydelse, som er 
kontraktens genstand, eller i denne ret 
sammen med betaling af en pris. Retten 
til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller 
tjenesteydelserne indebærer, at den 
væsentlige økonomiske risiko ved 
driften af disse bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, 
forstået som risikoen for at blive udsat 
for de risici, der findes på markedet, 
overføres til koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at 
påtage sig den væsentlige driftsrisiko, 
hvis den pågældende under normale 
driftsbetingelser 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. fr

Ændringsforslag 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
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i denne ret sammen med betaling af en 
pris; Fremgangsmåder i medlemsstaterne, 
som er baseret på, at alle tjenesteydere, 
som er i stand til at opfylde de på forhånd 
lovbestemte betingelser, uanset deres 
retsform godkendes til at levere ydelser, 
betragtes ikke som 
tjenesteydelseskoncessioner, for så vidt 
der tages højde for de generelle principper 
om ligebehandling, gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling 

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at rene tilladelser som f.eks. aftaler om benyttelse af infrastruktur ikke er 
omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) "koncession på tjenesteydelser": en 
gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
i denne ret sammen med betaling af en 
pris; Tilladelser eller en ren tilladelse til 
at måtte benytte offentlige goder eller 
offentlig grund er ikke 
tjenesteydelseskoncessioner i henhold til 
dette direktiv.

Or. de
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Begrundelse

Det bør præciseres, at visse områder ikke hører under direktivets anvendelsesområde, f.eks. 
aftaler om benyttelse af infrastruktur, som kun vedrører offentlige tilladelser og ikke udgør 
offentlige koncessioner.

Ændringsforslag 420
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "økonomisk aktør": en fysisk eller 
juridisk person, et offentligt organ eller en 
gruppe af sådanne personer og/eller 
organer, der tilbyder at udføre et bygge- og 
anlægsarbejde og/eller et arbejde, varer 
eller tjenesteydelser på markedet

10) "økonomisk aktør": en fysisk eller 
juridisk person, et offentligt organ eller en 
gruppe af sådanne personer, heriblandt 
konsortier af virksomheder, og/eller 
organer, der tilbyder at udføre et bygge- og 
anlægsarbejde og/eller et arbejde, varer 
eller tjenesteydelser på markedet

Or. it

Ændringsforslag 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "elektronisk middel": et middel, der 
anvender elektronisk 
databehandlingsudstyr (herunder digital 
kompression) og datalagringsudstyr, og 
som sender, ruter og modtager data via 
kabler, radio, optiske midler eller andre 
elektromagnetiske midler

12) "elektronisk middel": et middel, der 
anvender elektronisk 
databehandlingsudstyr (herunder digital 
kompression) og datalagringsudstyr, og 
som sender, ruter og modtager data via 
kabler, radio, optiske midler eller andre 
elektromagnetiske midler; ved bygge- og 
anlægskoncessioner refererer 
"elektronisk middel" også til anvendelsen 
af interoperable tredimensionelle 
fremstillinger, der dækker udformning, 
udførelse og drift af bygningen eller 
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infrastrukturen

Or. en

Begrundelse

Dette er et vigtigt redskab, der gør det muligt for ordregivende myndigheder at forbedre 
beslutningsprocessens værdi hvad angår penge og effektivitet. Denne foranstaltning vil spare 
skatteydernes penge ved at sikre, at alternativt design vurderes med sammenlignelig lethed, 
og særligt at energi- og andre livscyklusbesparelser budgetteres og sammenlignes korrekt.

Ændringsforslag 422
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "koncessionsdokumenter": alle 
dokumenter, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren har 
frembragt eller henvist til i forbindelse med 
beskrivelse eller bestemmelse af dele af
indkøbet eller proceduren, herunder 
udbudsbekendtgørelsen, de tekniske 
specifikationer, foreslåede 
kontraktbetingelser, udformning af 
ansøgernes og tilbudsgivernes fremlagte 
dokumenter, oplysninger om alment 
gældende forpligtelser samt alle 
supplerende dokumenter

13) "koncessionsdokumenter": alle 
dokumenter, som den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren har 
frembragt eller henvist til i forbindelse med 
beskrivelse eller bestemmelse af dele af
koncessionskontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 423
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) "socialt bæredygtig 
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produktionsproces": 
koncessionskontrakten gennemføres i 
overensstemmelse med love, regler og 
normer om sundhed og sikkerhed, 
social- og arbejdsret, navnlig hvad 
angår princippet om ligebehandling på 
arbejdspladsen. Princippet om 
ligebehandling på arbejdspladsen 
henviser til overholdelse af de 
gældende beskæftigelsesvilkår, 
herunder sundheds- og sikkerheds-, 
social- og arbejdsmarkedslovgivning, -
regler og -standarder som defineret i 
gældende EU-lovgivning, national 
lovgivning og kollektive aftaler på det 
sted, hvor levering af bygge- og 
anlægsarbejde, tjenesteydelser og 
leverancer finder sted

Or. fr

Ændringsforslag 424
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i løbet af levetiden for 
varer eller tjenesteydelser eller under
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse, rydning og 
afslutning.

14) "Livscykluskendetegn": elementer 
relateret til enhver del af livscyklussen for 
en vare eller et bygge- og anlægsarbejde 
eller leveringen af en tjenesteydelse. 
Livscykluskarakteristika er indlejret i en 
vare som følge af valg, der er truffet 
under produktionen eller andre 
ikkebrugsrelaterede faser af varens 
livscyklus, selv om sådanne kendetegn 
ikke er synlige i det færdige bygge- og 
anlægsarbejdes eller den færdige 
tjenesteydelses fysiske eller funktionelle 
kvaliteter. Livscykluskendetegn 
vedrørende fremstillingsprocesser skal 
overholde kravene til miljø, sundhed og 
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sikkerhed og sociale krav og 
arbejdsmarkedskrav, som er fastlagt i 
international lovgivning, EU-lovgivning 
og national lovgivning samt, hvor det er 
relevant, kollektive overenskomster, som 
gælder der, hvor bygge- og 
anlægsarbejdet eller tjenesteydelser 
udføres. 

Or. en

Ændringsforslag 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i løbet af levetiden for 
varer eller tjenesteydelser eller under 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse, rydning og 
afslutning.

14) "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i løbet af levetiden for 
varer eller tjenesteydelser eller under 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse og rydning.

Or. de

Begrundelse

Det er uklart, hvad der konkret menes med begrebet "afslutning". Da begrebet er for 
upræcist, skal det slettes.

Ændringsforslag 426
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i løbet af levetiden for 
varer eller tjenesteydelser eller under 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse, rydning og 
afslutning.

14) "livscyklus" og "socialt bæredygtig
produktionsproces" bør være 
bestemmende for det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud på baggrund af 
inddragelsen af de sociale og 
miljømæssige aspekter, som følger af
alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i løbet af levetiden for 
varer eller tjenesteydelser eller under 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse, rydning og 
afslutning. De ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere kan 
ligeledes anvende de tekniske 
specifikationer eller 
tildelingskriterierne til at minimere de 
skadelige virkninger for samfundet 
eller miljøet og til at maksimere de 
positive virkninger for samfundet eller 
miljøet, der giver det bedste resultat 
vurderet som forholdet mellem 
udgifter og fordele.

Or. fr

Ændringsforslag 427
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Der er tale om en gensidigt 
bebyrdende aftale, når gensidigt bindende 
forpligtelser for udførelsen eller 
leveringen af de pågældende arbejder 
eller tjenesteydelser, som er underlagt 
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specifikke krav fastlagt af den 
ordregivende myndighed eller 
ordregiveren, har retsgyldighed.

Or. en

Ændringsforslag 428
Heide Rühle

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 
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren ved 
udnyttelsen af disse bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, 
defineret som risikoen for eksponering for 
markedets omskiftelighed. 
Koncessionshaveren anses for at påtage sig 
den væsentlige driftsrisiko, hvis 
indehaveren under normale forhold i 
forbindelse med udnyttelse 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, dog udelukker 
sådanne forhold ikke en kvalifikation som 
en koncession, hvis driftsrisikoen for visse 
markeder er begrænset fra begyndelsen, 
men denne begrænsede risiko fuldt ud er 
overført til koncessionshaveren.

Or. en

Ændringsforslag 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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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 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. Hvis koncessionen finder 
sted i en branche, der er underlagt regler 
eller lovgivning, der begrænser den
finansielle risiko, der medføres af driften 
af koncessionen, skal koncessionshaveren 
under alle omstændigheder anses for at 
påtage sig den væsentlige driftsrisiko, 
hvor koncessionshaveren påtager sig hele 
eller i hvert fald en væsentlig andel af, 
den driftsrisiko, som den ordregivende 
myndighed står over for, selv om den 
pågældende risiko fra begyndelsen er 
meget begrænset som følge af de 
detaljerede offentligretlige regler for den 
tjenesteydelse.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af overførslen af væsentlig driftsrisiko skal udtrykkeligt afspejle EU-Domstolens 
retspraksis (C-206/08 og C 274-09), ifølge hvilken en koncession kan opstå, selv hvis 
omfanget af den faktisk overførte risiko er begrænset af gældende lovgivning.

Ændringsforslag 430
Peter Simon

Forslag til direktiv
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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 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; en på forhånd reduceret 
driftsrisiko er ikke til hinder herfor.

Or. de

Begrundelse

Præcisering for så vidt angår Domstolens retspraksis i sagen WAZV Gotha (C-206/08), ifølge 
hvilken der også kan være tale om koncessioner, hvis koncessionshaverens risiko ifølge 
eksisterende offentlig-retlige bestemmelser på forhånd er reduceret.

Ændringsforslag 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

Tildeling af koncessionskontrakter
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.
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tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen.

Or. pl

Begrundelse

Udnyttelsesretten udgør blot en form for aflønning, der er passende for den pågældende 
koncessionskontrakt, og derfor foreslås denne ændring.

Ændringsforslag 432
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne økonomiske risiko kan bestå i: udgår
a) risikoen i forbindelse med anvendelsen 
af bygge- og anlægsarbejderne eller 
efterspørgslen efter tjenesteydelsen eller
b) risikoen i forbindelse med 
tilgængeligheden af den infrastruktur, 
som koncessionshaveren har stillet til 
rådighed, eller som er blevet anvendt ved 
leveringen af tjenesteydelser til brugerne. 

Or. en

Ændringsforslag 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne økonomiske risiko kan bestå i: udgår
a) risikoen i forbindelse med anvendelsen 
af bygge- og anlægsarbejderne eller 
efterspørgslen efter tjenesteydelsen eller
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b) risikoen i forbindelse med 
tilgængeligheden af den infrastruktur, 
som koncessionshaveren har stillet til 
rådighed, eller som er blevet anvendt ved 
leveringen af tjenesteydelser til brugerne. 

Or. de

Begrundelse

Begrebet "økonomisk risiko" bør af hensyn til sammenhængen i teksten erstattes med begrebet 
driftsrisiko. Dette defineres mere præcist i betragtning 8a (ny).

Ændringsforslag 434
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 435
Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) risikoen i forbindelse med 
tilgængeligheden af den infrastruktur, som 
koncessionshaveren har stillet til rådighed, 
eller som er blevet anvendt ved leveringen 
af tjenesteydelser til brugerne.

b) risikoen i forbindelse med 
tilgængeligheden af den infrastruktur, som 
koncessionshaveren har stillet til rådighed, 
eller som er blevet anvendt ved leveringen 
af tjenesteydelser til brugerne, heriblandt 
de kontraherende myndigheder.

Or. it
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Ændringsforslag 436
Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bestemme, hvad der skal betragtes 
som væsentlig driftsrisiko, skal der tages 
højde for Eurostatopgørelsesmetoden, 
som jo er nødvendig for at afgøre, om 
investeringen skal medregnes i den 
offentlige administrations eller i den 
private aktørs budget, således at 
proceduren for uforholdsmæssigt store 
underskud kan anvendes.

Or. it

Ændringsforslag 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), 
indebærer, at driftsrisikoen overføres til 
koncessionshaveren. Koncessionshaveren 
anses for at påtage sig 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. Dette gælder også, hvis 
driftsrisikoen på forhånd er reduceret.

Or. de
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Begrundelse

Ifølge Domstolen (jf. WAZV Gotha (C-206/08)) skal de ordregivende myndigheder kunne lade 
tjenesteydelser udføre ved en koncession, også selv om risikoen i forbindelse med udnyttelsen 
er begrænset på grund af sektorens offentlig-retlige udformning. Dette gælder også for 
markeder, hvor koncessionshaverens risiko ifølge eksisterende offentlig-retlige bestemmelser 
på forhånd er reduceret.

Ændringsforslag 438
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rettigheder, der er givet gennem en 
procedure, hvor der er sikret tilstrækkelig 
offentlighed, og hvor overdragelsen af 
disse rettigheder var baseret på objektive 
kriterier, udgør ikke "særlige eller 
eksklusive rettigheder" i henhold til dette 
direktiv. En sådan procedure omfatter:

udgår

a) udbudsprocedurer med forudgående 
udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse 
med direktiv [2004/18/EF eller 
2004/17/EF] eller dette direktiv
b) procedurer i overensstemmelse med 
anden EU-lovgivning angivet i bilag XI, 
som sikrer tilstrækkelig forudgående 
gennemsigtighed ved tildeling af 
tilladelser på grundlag af objektive 
kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 439
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) procedurer i henhold til retsakter i 
medlemsstater, der overholder de i 
traktaten fastlagte principper om 
ligebehandling, gennemsigtighed, 
proportionalitet og gensidig anerkendelse.

Or. it

Ændringsforslag 440
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 46 om 
ændring af listen over EU-retsakter i 
bilag XI, når sådanne ændringer er 
nødvendige efter vedtagelse af ny 
lovgivning eller ophævelse eller ændring 
af sådan lovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 441
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Tærskelværdier
1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
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mindst 5 000 000 EUR:
a) koncessioner indgået af 
ordregivere med henblik på udførelse af 
aktiviteter omhandlet i bilag III
b) koncessioner indgået af 
ordregivende myndigheder.
Koncessioner på tjenesteydelser, hvis 
værdi andrager mindst 2 500 000 EUR, 
men mindre end 5 000 000 EUR, bortset 
fra sociale tjenester og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28.

Or. en

Ændringsforslag 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 5 000 000 EUR:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst:

Or. en

Ændringsforslag 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 5 000 000 EUR:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 10 000 000 EUR:
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Or. de

Begrundelse

På grund af koncessioners lange løbetid skal tærskelværdien sættes tilstrækkelig højt for at 
sikre proportionaliteten i forvaltningsindsatsen. En tærskelværdi på kun 5 mio. euro ville 
netop for små ordregivere ofte føre til store forvaltningsudgifter.

Ændringsforslag 444
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 5 000 000 EUR:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 10 000 000 EUR:

Or. fr

Ændringsforslag 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) koncessioner indgået af ordregivere 
med henblik på udførelse af aktiviteter 
omhandlet i bilag III 

a) 5 000 000 EUR, hvis koncessionens 
varighed ikke overstiger fem år

Or. en

Ændringsforslag 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) koncessioner indgået af ordregivere med 
henblik på udførelse af aktiviteter 
omhandlet i bilag III

a) koncessioner indgået af ordregivere med 
henblik på udførelse af aktiviteter 
omhandlet i bilag III og som vedrører et 
net eller et geografisk afgrænset område, 
som mindst 100.000 kunder er tilsluttet 
eller hvor der bor mindst 100.000 
indbyggere

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til værdierne i artikel 26, stk. 4, i direktivet om fælles regler for det indre marked 
for elektricitet (2009/72/EF).

Ændringsforslag 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncessioner indgået af ordregivende 
myndigheder.

b) 1 000 000 EUR ganget med 
koncessionens maksimale varighed i 
kalenderår, hvis den planlagte varighed 
eksklusive tilladt forlængelse overstiger 
fem år. Hvis den planlagte varighed ikke 
er et rundt antal år, rundes varigheden
ned til den nærmeste hele kalendermåned, 
og tærsklen rundes ned til de nærmeste 80 
000 EUR.
Den planlagte varighed til beregningen af 
tærsklen skal angives i 
koncessionsbekendtgørelsen, eller, 
såfremt der ikke kræves et sådant skøn, 
anvendes et skøn af varigheden på det 
tidspunkt, hvor den ordregivende 
myndighed eller ordregiveren indleder 
koncessionstildelingsproceduren ved 
eksempelvis at kontakte økonomiske 
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aktører i forbindelse med indkøbet. 

Or. en

Begrundelse

Dette skal imødekomme bekymringer om, at en tærskel på 5 mio. EUR er for lav for 
langsigtede kontrakter og indføre en rimelig rullende tærskelmekanisme for længere perioder. 
Det vil også være nødvendigt at beregne tilsvarende beløb i national valuta for de lande, der 
ikke er med i euroen: Dette kan sandsynligvis kopieres fra hoveddirektivet (eller artikel 78 i 
det nuværende direktiv om offentlige indkøb) og er en teknisk ændring, der sandsynligvis kan 
håndteres af juridiske sprogeksperter.

Ændringsforslag 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen gennemgår hvert andet 
år fra dette direktivs ikrafttræden de 
tærskelværdier, der er fastsat i stk. 1, litra 
a) og b), og ændrer dem om nødvendigt i 
henhold til den procedure, der er fastlagt i 
dette direktiv.
Tærsklen øges med den samlede 
gennemsnitlige inflationsrate som målt 
med det harmoniserede 
forbrugerprisindeks defineret i Rådets 
forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. 
oktober 1995 om harmoniserede 
forbrugerprisindekser, der offentliggøres 
af Eurostat, med brug af det nyeste, 
offentliggjorte indeks før datoen for 
gennemgang i henhold til denne artikel. 
De således reviderede tærskelværdier 
rundes om nødvendigt ned til nærmeste 
100 000 EUR.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag manglede relevante henvisninger til etablerede 
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gennemgangsprocedurer for tærskler.

Ændringsforslag 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis 
værdi andrager mindst 2 500 000 EUR, 
men mindre end 5 000 000 EUR, bortset 
fra sociale tjenester og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sletning af den midlertidige tærskel i overensstemmelse med ordførerens holdning.

Ændringsforslag 450
Françoise Castex

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis 
værdi andrager mindst 2 500 000 EUR, 
men mindre end 5 000 000 EUR, bortset 
fra sociale tjenester og andre specifikke 
tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om 
bekendtgørelse af koncessionstildeling i 
henhold til artikel 27 og 28.

2. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis 
værdi andrager mindst 5 000 000 EUR, 
men mindre end 10 000 000 EUR, 
bortset fra sociale tjenester og andre 
specifikke tjenesteydelser, skal 
omfattes af kravet om bekendtgørelse 
af koncessionstildeling i henhold til 
artikel 27 og 28.

Or. fr
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Ændringsforslag 451
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoder til beregning af den anslåede 
koncessionsværdi

Tærskler og metoder til beregning af den 
anslåede koncessionsværdi

Or. en

Ændringsforslag 452
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes på grundlag af det samlede 
beløb, der efter den ordregivende 
myndigheds eller ordregiverens skøn skal 
betales, eksklusive moms, herunder 
enhver form for optioner og eventuelle 
forlængelser af koncessionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 453
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes på grundlag af det samlede 
beløb, der efter den ordregivende 

udgår
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myndigheds eller ordregiverens skøn skal 
betales, eksklusive moms, herunder 
enhver form for optioner og eventuelle 
forlængelser af koncessionen.

Or. en

Ændringsforslag 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den anslåede værdi af en koncession
beregnes på grundlag af det samlede
beløb, der efter den ordregivende 
myndigheds eller ordregiverens skøn skal 
betales, eksklusive moms, herunder 
enhver form for optioner og eventuelle 
forlængelser af koncessionen.

1. Værdien af en koncession er 
koncessionshaverens skønnede samlede
omsætning uden moms og under 
hensyntagen til de byggearbejder og 
tjenesteydelser inklusive leverancer, som
ydes i forbindelse med udførelsen af 
koncessionen.

Or. de

Ændringsforslag 455
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes på grundlag af det samlede beløb, 
der efter den ordregivende myndigheds 
eller ordregiverens skøn skal betales, 
eksklusive moms, herunder enhver form 
for optioner og eventuelle forlængelser af 
koncessionen.

1. Den anslåede værdi af en koncession 
beregnes på grundlag af omsætningen 
uden samlet skat inden for 
kontraktens varighed efter 
koncessionsgiverens skøn, hvortil 
lægges eventuelle offentlige tilskud til 
investering, som koncessionshaveren 
har modtaget.
Den anslåede værdi skal være 
gældende på tidspunktet for 
afsendelsen af 
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koncessionsbekendtgørelsen eller, 
såfremt der ikke kræves en sådan 
bekendtgørelse, på det tidspunkt, hvor 
koncessionsgiveren indleder 
koncessionstildelingsproceduren.
Hvis værdien ændres som følge af 
forhandlinger i løbet af 
tildelingsproceduren, er den anslåede 
værdi den, der angives ved 
undertegnelsen af kontrakten.

Or. fr

Begrundelse

Beregningen af omsætningen omfatter ikke i øjeblikket offentlige investeringstilskud (i 
modsætning til driftstilskud). Men for visse koncessioners vedkommende kan de offentlige 
investeringstilskud være meget store. For at undgå at foretage en fejlberegning af værdien af 
koncessionen er det derfor nødvendigt at inddrage dels omsætningen, dels de offentlige 
investeringstilskud.

Ændringsforslag 456
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv finder anvendelse på 
koncessioner, hvis værdi er mindst 
8 000 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 457
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

udgår

Hvis den ordregivende myndighed eller 
ordregiveren forudser præmier eller 
betalinger til ansøgere eller tilbudsgivere, 
tager den hensyn hertil ved beregning af 
koncessionens anslåede værdi.

Or. en

Ændringsforslag 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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 

udgår
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de på anden måde er logisk forbundne.
Hvis den ordregivende myndighed eller 
ordregiveren forudser præmier eller 
betalinger til ansøgere eller tilbudsgivere, 
tager den hensyn hertil ved beregning af 
koncessionens anslåede værdi.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner. Desuden fører samling af ordrer 
til problemer, og begrebet "et samlet projekt" bør derfor slettes, se også slettelsen af 
betragtning 10.

Ændringsforslag 459
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Til vurdering af tærskelværdien er den 
anslåede værdi af koncessionen lig med 
den anslåede samlede omsætning uden 
moms i kontraktens løbetid. Metoden for 
beregning af en koncessions anslåede 
værdi skal fremgå i detaljer af 
koncessionsdokumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Metoden til beregning af en 
koncessions anslåede værdi må ikke 
vælges med det formål at udelukke 

udgår
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koncessionen fra dette direktivs 
anvendelsesområde. Et projekt eller en 
række tjenester i helhed må således ikke 
deles med henblik på at udelukke det fra 
dette direktivs anvendelsesområde, 
medmindre det berettiges af objektive 
årsager.

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 461
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Metoden til beregning af en koncessions 
anslåede værdi må ikke vælges med det 
formål at udelukke koncessionen fra dette 
direktivs anvendelsesområde. Et projekt 
eller en række tjenester i helhed må 
således ikke deles med henblik på at 
udelukke det fra dette direktivs 
anvendelsesområde, medmindre det 
berettiges af objektive årsager.

3. Metoden til beregning af en koncessions 
anslåede værdi må ikke vælges med det 
formål at udelukke koncessionen fra dette 
direktivs anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 462
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den anslåede værdi skal være 
gældende på tidspunktet for afsendelsen 

udgår
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af koncessionsbekendtgørelsen eller, 
såfremt der ikke kræves en sådan 
bekendtgørelse, på det tidspunkt, hvor den 
ordregivende myndighed eller 
ordregiveren indleder 
koncessionstildelingsproceduren ved at 
definere de grundlæggende karakteristika 
for den planlagte koncession.

Or. en

Ændringsforslag 463
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved 
beregning af den anslåede værdi tages 
hensyn til arbejdets værdi samt den 
anslåede samlede værdi af de til arbejdets 
udførelse nødvendige varer og 
tjenesteydelser, som stilles til 
entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige 
for arbejdets udførelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 464
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 

udgår
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anlægskoncessioner skal der ved 
beregning af den anslåede værdi tages 
hensyn til arbejdets værdi samt den 
anslåede samlede værdi af de til arbejdets 
udførelse nødvendige varer og 
tjenesteydelser, som stilles til 
entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige 
for arbejdets udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved 
beregning af den anslåede værdi tages 
hensyn til arbejdets værdi samt den 
anslåede samlede værdi af de til arbejdets 
udførelse nødvendige varer og 
tjenesteydelser, som stilles til 
entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige 
for arbejdets udførelse.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved beregning 
af den anslåede værdi tages hensyn til 
arbejdets værdi samt den anslåede samlede 
værdi af de til arbejdets udførelse 
nødvendige varer og tjenesteydelser, som 
stilles til entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige for 
arbejdets udførelse.

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved beregning 
af den anslåede værdi tages hensyn til 
arbejdets værdi samt den anslåede samlede 
værdi af de til arbejdets udførelse 
nødvendige varer og tjenesteydelser, som 
stilles til entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige for 
arbejdets udførelse. Ved koncessioner på 
offentlige goder med henblik på at levere 
tjenesteydelser til offentligheden, skønnes 
og beregnes tærskelværdien på basis af en 
årsperiode.

Or. it

Ændringsforslag 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved beregning 
af den anslåede værdi tages hensyn til 
arbejdets værdi samt den anslåede samlede 
værdi af de til arbejdets udførelse 
nødvendige varer og tjenesteydelser, som 
stilles til entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige for 
arbejdets udførelse.

5. Ved offentlige bygge- og 
anlægskoncessioner og bygge- og 
anlægskoncessioner skal der ved beregning 
af den anslåede værdi tages hensyn til 
arbejdets værdi samt den anslåede samlede 
værdi af de til arbejdets udførelse 
nødvendige varer og tjenesteydelser, som 
stilles til entreprenørens rådighed af de 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregiverne, forudsat de er nødvendige for 
arbejdets udførelse. Ved koncessioner på 
offentlige goder med henblik på at levere 
tjenesteydelser til offentligheden skønnes 
og beregnes tærskelværdien på basis af en 
årsperiode.
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Or. it

Ændringsforslag 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved koncessioner på offentlige goder 
med henblik på at levere tjenesteydelser 
direkte til forbrugerne skønnes 
tærskelværdiens størrelse på basis af en 
årsperiode.

Or. it

Begrundelse

På grund af de særtræk, der kendetegner visse koncessioner (f.eks. koncessioner til turisme-
fritidssektoren), er det vigtigt at planlægge beregningen af tærskelværdien for 
anvendeligheden af direktivet og præcisere, at den skal skønnes på basis af en årsperiode, og 
ikke ud fra hele koncessionens varighed.

Ændringsforslag 469
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når et påtænkt bygge- og 
anlægsarbejde eller et påtænkt indkøb af 
tjenesteydelser kan medføre, at 
koncessioner tildeles samtidig i form af 
delkontrakter, skal den anslåede værdi af 
alle disse delkontrakter lægges til grund.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 470
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når et påtænkt bygge- og 
anlægsarbejde eller et påtænkt indkøb af 
tjenesteydelser kan medføre, at 
koncessioner tildeles samtidig i form af 
delkontrakter, skal den anslåede værdi af 
alle disse delkontrakter lægges til grund.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når et påtænkt bygge- og 
anlægsarbejde eller et påtænkt indkøb af 
tjenesteydelser kan medføre, at 
koncessioner tildeles samtidig i form af 
delkontrakter, skal den anslåede værdi af 
alle disse delkontrakter lægges til grund.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag 472
Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv



AM\916800DA.doc 185/185 PE496.581v03-00

DA

Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De ordregivende myndigheder kan 
beslutte at tildele en koncession i adskilte 
delkontrakter, og i så fald er det den 
samlede skønnede værdi af helheden af 
disse delkontrakter, der tages i 
betragtning. Når den samlede værdi af 
disse delkontrakter er lig med eller 
overstiger tærskelværdien i artikel 5,
finder direktivet anvendelse på indgåelsen 
af hver enkelt delkontrakt.

Or. it


