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Ändringsförslag 237
Peter Simon

Förslag till direktiv
–

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet förkastar förslaget till 
direktiv om tilldelning av koncessioner.

Or. de

Motivering

Primärrätten och domstolens rättspraxis utgör ett objektivt och flexibelt rättsligt ramverk för 
tilldelning av koncessioner och fordrar ett öppet och icke-diskriminerande förfarande. 
Medlemsstaternas olika former av koncessioner och administrativa strukturer gör det 
olämpligt att tillämpa ett enhetligt förfarande (subsidiaritetsprincipen) och skulle begränsa 
lokala myndigheters manöverutrymme, som väsentligt utvidgades genom Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 238
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
–

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. de



PE496.581v03-00 4/177 AM\916800SV.doc

SV

Ändringsförslag 239
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
–

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. it

Motivering

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.

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

Förslag till direktiv
–

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1, 62 och 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 14, 53.1, 62 och 114, samt 
protokoll 26,

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget beaktas de bestämmelser i direktivet som gäller tjänster av allmänt 
intresse och deras särskilda egenskaper.

Ändringsförslag 242
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av artikel 14 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
och protokoll 26 till fördraget,

Or. fr

Ändringsförslag 243
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av artikel 4.2 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt,

Or. fr

Ändringsförslag 244
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1, 62 och 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 14, 53.1, 62 och 114, samt 
protokoll 26,

Or. en

Ändringsförslag 245
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Avsaknaden av tydliga regler på 
unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 
de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda 
offentliga medel så att EU:s invånare kan 

utgår
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dra nytta av kvalitetstjänster till bästa pris. 
En lämplig rättslig ram för tilldelning av 
koncessioner skulle garantera ett effektivt 
och icke-diskriminerande 
marknadstillträde för alla ekonomiska 
aktörer i unionen samt rättssäkerhet, 
vilket skulle gynna offentliga 
investeringar i infrastruktur och 
strategiska tjänster för invånarna.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Avsaknaden av tydliga regler på 
unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 
de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda 
offentliga medel så att EU:s invånare kan 
dra nytta av kvalitetstjänster till bästa pris. 
En lämplig rättslig ram för tilldelning av 
koncessioner skulle garantera ett effektivt 
och icke-diskriminerande 
marknadstillträde för alla ekonomiska 
aktörer i unionen samt rättssäkerhet, 
vilket skulle gynna offentliga 
investeringar i infrastruktur och 
strategiska tjänster för invånarna.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 247
Lara Comi

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Avsaknaden av tydliga regler på 
unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 
de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda offentliga 
medel så att EU:s invånare kan dra nytta av 
kvalitetstjänster till bästa pris. En lämplig 
rättslig ram för tilldelning av koncessioner 
skulle garantera ett effektivt och icke-
diskriminerande marknadstillträde för alla 
ekonomiska aktörer i unionen samt 
rättssäkerhet, vilket skulle gynna offentliga 
investeringar i infrastruktur och strategiska 
tjänster för invånarna.

(1) Avsaknaden av tydliga regler på 
unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 
de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda offentliga 
medel så att EU:s invånare kan dra nytta av 
kvalitetstjänster till bästa pris. En lämplig 
rättslig ram för tilldelning av koncessioner 
skulle garantera ett effektivt och icke-
diskriminerande marknadstillträde för alla 
ekonomiska aktörer i unionen samt 
rättssäkerhet, vilket skulle gynna offentliga 
investeringar i infrastruktur och strategiska 
tjänster för invånarna. En allmän princip 
borde införas på EU-nivå om att 
tilldelningen av koncessioner ska vara 
öppen för små och medelstora företag så 
att de kan förbättra sina möjligheter till 
tillträde på marknaden för koncessioner.

Or. it

Ändringsförslag 248
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Avsaknaden av tydliga regler på (1) Avsaknaden av tydliga regler på 
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unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 
de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda offentliga 
medel så att EU:s invånare kan dra nytta av 
kvalitetstjänster till bästa pris. En lämplig 
rättslig ram för tilldelning av koncessioner 
skulle garantera ett effektivt och icke-
diskriminerande marknadstillträde för alla 
ekonomiska aktörer i unionen samt 
rättssäkerhet, vilket skulle gynna offentliga 
investeringar i infrastruktur och strategiska
tjänster för invånarna.

unionsnivå för tilldelning av koncessioner 
ger upphov till rättslig osäkerhet, skapar 
hinder för ett fritt tillhandahållande av 
tjänster och orsakar snedvridningar i den 
inre marknadens funktion. Detta leder till 
att de ekonomiska aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag, fråntas sina 
rättigheter på den inre marknaden och 
förlorar viktiga affärsmöjligheter, medan 
de offentliga myndigheterna kanske inte 
hittar det bästa sättet att använda offentliga 
medel så att EU:s invånare kan dra nytta av 
kvalitetstjänster till bästa pris. En lämplig 
rättslig ram för tilldelning av koncessioner 
skulle garantera ett effektivt och icke-
diskriminerande marknadstillträde för alla 
ekonomiska aktörer i unionen samt 
rättssäkerhet, vilket skulle gynna offentliga 
investeringar i infrastruktur och tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse för invånarna.

Or. fr

Ändringsförslag 249
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Offentlig upphandling spelar en viktig 
roll i Europa 2020-strategin som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska 
användas för att uppnå en smart och hållbar 
tillväxt för alla och för att garantera att 
offentliga medel utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Tilldelningen av byggkoncessioner 
omfattas för närvarande av de 
grundläggande reglerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster. Tilldelning av 
tjänstekoncessioner av gränsöverskridande 

(2) Offentlig upphandling spelar en viktig 
roll i Europa 2020-strategin som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska 
användas för att uppnå en smart och hållbar 
tillväxt för alla och för att garantera att 
offentliga medel utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Tilldelningen av byggkoncessioner 
omfattas för närvarande av de 
grundläggande reglerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster. Tilldelning av 
tjänstekoncessioner av gränsöverskridande 
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intresse omfattas av fördraget, särskilt 
principerna om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som härrör från dessa, såsom 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet och insyn. Det finns en risk 
för rättslig osäkerhet till följd av att de 
nationella lagstiftarna tolkar principerna 
i fördraget på olika sätt, vilket i sin tur 
leder till stora skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftningar. Denna 
risk har bekräftats genom EU-domstolens 
omfattande rättspraxis, som dock endast 
delvis behandlar vissa aspekter av 
koncessionstilldelning. Det är därför 
nödvändigt att på unionsnivå konkretisera 
fördragets principer på ett enhetligt sätt i 
medlemsstaterna samt eliminera 
skillnader i tolkningen av principerna, för 
att undanröja kvarstående snedvridningar 
av den inre marknaden.

intresse omfattas av fördraget, särskilt 
principerna om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som härrör från dessa, såsom 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet och insyn.

Or. en

Ändringsförslag 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, 
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Offentlig upphandling spelar en viktig 
roll i Europa 2020-strategin som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska 
användas för att uppnå en smart och hållbar 
tillväxt för alla och för att garantera att 
offentliga medel utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Tilldelningen av byggkoncessioner 
omfattas för närvarande av de 
grundläggande reglerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 

(2) Offentlig upphandling spelar en viktig 
roll i Europa 2020-strategin som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska 
användas för att uppnå en smart och hållbar 
tillväxt för alla och för att garantera att 
offentliga medel utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Tilldelningen av byggkoncessioner 
omfattas för närvarande av de 
grundläggande reglerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
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samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster. Tilldelning av 
tjänstekoncessioner av gränsöverskridande 
intresse omfattas av fördraget, särskilt 
principerna om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som härrör från dessa, såsom 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet och insyn. Det finns en risk 
för rättslig osäkerhet till följd av att de 
nationella lagstiftarna tolkar principerna i 
fördraget på olika sätt, vilket i sin tur leder 
till stora skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftningar. Denna 
risk har bekräftats genom EU-domstolens 
omfattande rättspraxis, som dock endast 
delvis behandlar vissa aspekter av 
koncessionstilldelning. Det är därför 
nödvändigt att på unionsnivå konkretisera 
fördragets principer på ett enhetligt sätt i 
medlemsstaterna samt eliminera skillnader 
i tolkningen av principerna, för att 
undanröja kvarstående snedvridningar av 
den inre marknaden.

samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster. Tilldelning av 
tjänstekoncessioner av gränsöverskridande 
intresse omfattas av fördraget, särskilt 
principerna om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som härrör från dessa, såsom 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet och insyn. Det finns en risk 
för rättslig osäkerhet till följd av att de 
nationella lagstiftarna tolkar principerna i 
fördraget på olika sätt, vilket i sin tur leder 
till stora skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftningar. Denna 
risk har bekräftats genom EU-domstolens 
rättspraxis, som dock endast delvis 
behandlar vissa aspekter av 
koncessionstilldelning. Det är därför 
nödvändigt att på unionsnivå konkretisera 
fördragets principer på ett enhetligt sätt i 
medlemsstaterna samt eliminera skillnader 
i tolkningen av principerna, för att 
undanröja kvarstående snedvridningar av 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Offentlig upphandling spelar en viktig 
roll i Europa 2020-strategin som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska 
användas för att uppnå en smart och hållbar 
tillväxt för alla och för att garantera att 
offentliga medel utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Tilldelningen av byggkoncessioner 
omfattas för närvarande av de 

(2) Offentlig upphandling spelar en viktig 
roll i Europa 2020-strategin som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska 
användas för att uppnå en smart och hållbar 
tillväxt för alla och för att garantera att 
offentliga medel utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Tilldelningen av byggkoncessioner 
omfattas för närvarande av de 
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grundläggande reglerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster. Tilldelning av 
tjänstekoncessioner av gränsöverskridande 
intresse omfattas av fördraget, särskilt 
principerna om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som härrör från dessa, såsom 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet och insyn. Det finns en risk 
för rättslig osäkerhet till följd av att de 
nationella lagstiftarna tolkar principerna 
i fördraget på olika sätt, vilket i sin tur 
leder till stora skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftningar. Denna 
risk har bekräftats genom EU-domstolens 
omfattande rättspraxis, som dock endast 
delvis behandlar vissa aspekter av 
koncessionstilldelning. Det är därför 
nödvändigt att på unionsnivå konkretisera 
fördragets principer på ett enhetligt sätt i 
medlemsstaterna samt eliminera 
skillnader i tolkningen av principerna, för 
att undanröja kvarstående snedvridningar 
av den inre marknaden.

grundläggande reglerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster. Tilldelning av 
tjänstekoncessioner av gränsöverskridande 
intresse omfattas av fördraget, särskilt 
principerna om fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som härrör från dessa, såsom 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet och insyn.

Or. en

Ändringsförslag 252
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv bör emellertid inte 
påverka medlemsstaternas eller de 
offentliga myndigheternas frihet att besluta 
om direkt utförande av bygg- och 
anläggningsarbeten och direkt 

(3) I direktivet erkänns och bekräftas 
ånyo medlemsstaternas rätt att fastställa
vilka organisationsmetoder de bedömer 
som mest lämpliga för utförandet av bygg-
och anläggningsarbeten och 
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tillhandahållande av tjänster till 
allmänheten eller utläggning av detta på 
entreprenad till tredje parter. 
Medlemsstaterna eller de offentliga 
myndigheterna bör också vara fria att 
fastställa egenskaperna hos den tjänst som 
ska tillhandahållas, inbegripet eventuella 
villkor för kvalitet och pris på tjänsterna, 
för att uppnå sina mål i fråga om allmän 
ordning.

tillhandahållandet av de tjänster som de 
ansvarar för. Direktivet bör emellertid inte 
påverka medlemsstaternas eller de 
offentliga myndigheternas frihet att utföra
bygg- och anläggningsarbeten och 
tillhandahålla tjänster till allmänheten 
eller att lägga ut detta på entreprenad till 
tredje parter. Medlemsstaterna och de 
offentliga myndigheterna ska behålla 
rätten att fastställa och ange egenskaperna 
hos de tjänster som ska tillhandahållas, 
inbegripet eventuella villkor för kvalitet 
och pris på tjänsterna, för att uppnå sina 
mål i fråga om allmän ordning.

Or. en

Ändringsförslag 253
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv bör emellertid inte
påverka medlemsstaternas eller de 
offentliga myndigheternas frihet att besluta 
om direkt utförande av bygg- och 
anläggningsarbeten och direkt 
tillhandahållande av tjänster till 
allmänheten eller utläggning av detta på 
entreprenad till tredje parter.
Medlemsstaterna eller de offentliga
myndigheterna bör också vara fria att 
fastställa egenskaperna hos den tjänst som 
ska tillhandahållas, inbegripet eventuella 
villkor för kvalitet och pris på tjänsterna, 
för att uppnå sina mål i fråga om allmän 
ordning.

(3) I enlighet med den 
subsidiaritetsprincip som fastställs i 
unionslagstiftningen påverkar detta 
direktiv inte medlemsstaternas eller de 
offentliga myndigheternas frihet att besluta 
om direkt utförande av bygg- och 
anläggningsarbeten och direkt 
tillhandahållande av tjänster till 
allmänheten eller utläggning av detta på 
entreprenad till tredje parter. Detta gäller 
också särskilt tjänster av allmänt intresse 
och tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse i den mening som avses i artikel 
14 i FEUF och artikel 2 i protokoll 26 om 
tjänster av allmänt intresse. 
Medlemsstaternas eller de offentliga
myndigheternas rätt att fastställa 
egenskaperna hos den tjänst som ska 
tillhandahållas och ange detaljer, 
inbegripet eventuella villkor för kvalitet 
och pris på tjänsterna, för att uppnå sina 
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mål i fråga om allmän ordning ska 
garanteras.

Or. de

Motivering

För att understryka att direktivet inte påverkar principen om de offentliga myndigheternas 
oberoende förvaltning och att det inte fastställer några bestämmelser för medlemsstaterna 
eller deras myndigheter när det gäller huruvida en tjänst ska tillhandahållas av staten eller 
av externa aktörer. Det framhålls också att denna princip i synnerhet tillämpas för känsliga 
områden när det gäller tillhandahållande av tjänster av allmänt intresse eller av allmänt 
ekonomiskt intresse.

Ändringsförslag 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv bör emellertid inte 
påverka medlemsstaternas eller de 
offentliga myndigheternas frihet att besluta 
om direkt utförande av bygg- och 
anläggningsarbeten och direkt
tillhandahållande av tjänster till 
allmänheten eller utläggning av detta på 
entreprenad till tredje parter. 
Medlemsstaterna eller de offentliga 
myndigheterna bör också vara fria att 
fastställa egenskaperna hos den tjänst som 
ska tillhandahållas, inbegripet eventuella 
villkor för kvalitet och pris på tjänsterna, 
för att uppnå sina mål i fråga om allmän 
ordning.

(3) I direktivet erkänns och bekräftas 
ånyo medlemsstaternas och de offentliga 
myndigheternas rätt att besluta om vilka 
förvaltningsmetoder de bedömer som mest 
lämpliga för utförandet av bygg- och 
anläggningsarbeten och 
tillhandahållandet av de tjänster som de 
ansvarar för. Direktivet bör emellertid inte 
påverka medlemsstaternas och de 
offentliga myndigheternas frihet att direkt 
utföra bygg- och anläggningsarbeten och 
direkt tillhandahålla tjänster till 
allmänheten eller att lägga ut detta på 
entreprenad till tredje parter. 
Medlemsstaterna eller de offentliga 
myndigheterna ska behålla rätten att 
fastställa och ange egenskaperna hos de 
tjänster som ska tillhandahållas, inbegripet 
eventuella villkor för kvalitet och pris på 
tjänsterna samt de arbetsförhållanden 
under vilka tjänsterna tillhandahålls, för 
att uppnå sina mål i fråga om allmän 
ordning.
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Or. en

Ändringsförslag 255
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv bör emellertid inte 
påverka medlemsstaternas eller de 
offentliga myndigheternas frihet att besluta 
om direkt utförande av bygg- och 
anläggningsarbeten och direkt 
tillhandahållande av tjänster till 
allmänheten eller utläggning av detta på 
entreprenad till tredje parter. 
Medlemsstaterna eller de offentliga 
myndigheterna bör också vara fria att 
fastställa egenskaperna hos den tjänst som 
ska tillhandahållas, inbegripet eventuella 
villkor för kvalitet och pris på tjänsterna, 
för att uppnå sina mål i fråga om allmän 
ordning.

(3) Enligt artikel 4 i fördraget om 
Europeiska unionen respekterar direktivet 
de nationella identiteter som kommer till 
uttryck i deras politiska och 
konstitutionella grundstrukturer, 
inbegripet det lokala och regionala 
självstyret. Enligt artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
protokoll 26 om tjänster av allmänt 
intresse bör detta direktiv emellertid inte 
påverka medlemsstaternas eller de 
offentliga myndigheternas frihet att besluta 
om direkt utförande av bygg- och 
anläggningsarbeten och direkt 
tillhandahållande av tjänster till 
allmänheten eller utläggning av detta på 
entreprenad till tredje parter. 
Medlemsstaterna eller de offentliga 
myndigheterna inklusive de statligt 
underställda myndigheterna bör också 
vara fria att fastställa egenskaperna hos den 
tjänst som ska tillhandahållas, inbegripet 
eventuella villkor för kvalitet och pris på 
tjänsterna, för att uppnå sina mål i fråga om 
allmän ordning.

Or. en

Ändringsförslag 256
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Direktivet påverkar inte de offentliga 
myndigheternas frihet att på nationell 
nivå fastställa omfattningen av tjänsterna 
av allmänt ekonomiskt intresse och 
egenskaperna för de tjänster som ska 
tillhandahållas, inbegripet eventuella 
villkor för kvalitet på tjänsterna, för att 
uppnå sina mål i fråga om allmän 
ordning. Direktivet gäller inte 
finansieringen av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse och inte heller 
medlemsstaternas stödsystem, t.ex. på det 
sociala området, i enlighet med 
gemenskapens konkurrensregler.

Or. en

Ändringsförslag 257
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Detta direktiv påverkar inte sådana 
arbets- och anställningsvillkor, t.ex. 
längsta arbetstid och kortaste vilotid, 
minsta antal betalda semesterdagar per 
år, minimilön samt hälsa, säkerhet och 
hygien på arbetsplatsen, som 
medlemsstaterna tillämpar i 
överensstämmelse med unionsrätten, och 
det påverkar inte heller förbindelserna 
mellan arbetsmarknadens parter, 
inbegripet rätten att förhandla om och 
ingå kollektivavtal, rätten att strejka och 
vidta stridsåtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis i enlighet 
med unionsrätten.

Or. en
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Ändringsförslag 258
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter och enheter 
ska grunda tilldelningen av koncessioner 
bland annat på kriteriet för det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
Förutom pris och kostnader får kriteriet 
avse kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning med tanke på 
samtliga användares behov, 
miljöegenskaper, sociala egenskaper och 
innovativ karaktär. Det får också avse 
eftermarknadsservice och tekniskt stöd, 
leveransdag, leveranstid eller tid för 
fullgörandet, organisation, kvalifikation 
och erfarenhet hos den personal som ska 
utföra den berörda koncessionen samt 
särskild process för att producera eller 
tillhandahålla de begärda 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna, i den utsträckning som 
ekonomiska aktörer inte diskrimineras.

Or. en

Ändringsförslag 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För koncessioner över ett visst värde 
är det dock lämpligt att föreskriva en 
lägsta grad av samordning av nationella 

utgår
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förfaranden vid tilldelning av sådana 
kontrakt i enlighet med 
fördragsprinciperna, för att garantera att 
koncessioner öppnas för konkurrens och 
skapa rättslig säkerhet. Dessa 
samordningsbestämmelser bör inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå ovan nämnda mål. 
Medlemsstaterna bör emellertid få 
komplettera och vidareutveckla dessa 
bestämmelser om de anser det lämpligt, 
särskilt för att se till att ovan nämnda 
principer följs på ett bättre sätt.

Or. en

Ändringsförslag 260
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

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



AM\916800SV.doc 19/177 PE496.581v03-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 263
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 264
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) I enlighet med Europaparlamentets 
resolutioner av den 14 januari 2004, 
10 mars 2004 och 31 maj 2006 bör 
vattenområdet inte avregleras utan 
moderniseras. Vattenområdet bör därför 
inte omfattas av detta direktiv. 
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eller exklusiva rättigheter att försörja, 
tillhandahålla eller driva de nät som 
används för tjänsterna i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 265
Peter Simon

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 266
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vissa samordningsbestämmelser bör
även införas för tilldelning av 
byggkoncessioner och tjänstekoncessioner 
på områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster, med tanke på att de 
nationella myndigheterna kan påverka 

(5) Särskilda bestämmelser måste även 
införas för tilldelning av koncessioner för 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
vars särskilda mål och uppdrag ska 
fastställas av de nationella myndigheterna 
som fritt får välja sin förvaltningsform 
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verksamheten hos de enheter som verkar 
på dessa områden och med hänsyn till att 
de marknader där de verkar är 
förhållandevis slutna, på grund av att 
medlemsstaterna har beviljat särskilda 
eller exklusiva rättigheter att försörja, 
tillhandahålla eller driva de nät som 
används för tjänsterna i fråga.

och kan bevilja särskilda eller exklusiva 
rättigheter att försörja, tillhandahålla eller 
driva de nät som används för tjänsterna i 
fråga.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I enlighet med Europaparlamentets 
resolutioner av den 14 januari 2004, 
10 mars 2004 och 31 maj 2006 bör 
vattenområdet inte avregleras utan 
moderniseras. Det bör därför undantas 
från detta direktivs tillämpningsområde. 

Or. de

Motivering

Europaparlamentets direkta avsikt i fråga om vattenområdet framgår av de resolutioner som 
antogs den 14 januari 2004, den 10 mars 2004 och den 31 maj 2006. Europaparlamentet vill 
inte se någon avreglering av vattenområdet (så som av områdena energi, 
telekommunikationer och posttjänster till exempel), utan stöder i stället en modernisering av 
vattenområdet, med ekonomiska principer jämte kvalitets- och miljöstandarder samt 
nödvändig effektivitet.

Ändringsförslag 268
Werner Kuhn

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

(5a) I enlighet med Europaparlamentets 
resolutioner av den 14 januari 2004, 
10 mars 2004 och 31 maj 2006 bör 
vattenområdet inte avregleras utan 
moderniseras. Det bör därför undantas 
från detta direktivs tillämpningsområde.

Or. de

Ändringsförslag 269
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de



AM\916800SV.doc 25/177 PE496.581v03-00

SV

Ändringsförslag 271
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 272
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom hyreskontrakt, där staten 
eller en upphandlande myndighet eller 
enhet endast fastställer allmänna villkor för 
användningen, utan att förvärva särskilda 
byggentreprenader eller tjänster. Hyres-
och markarrendekontrakt ska som 
allmänna villkor innehålla bestämmelser 
rörande hyrestagarens tillträde till 
egendomen, nyttjandet av den (t.ex. 
beskrivning av egendomen, bestämmelser 
om tillåten användning av egendomen, 
bestämmelser om optimal användning av 
egendomen som t.ex. resultatindikatorer 
och miljöstandarder), hyresvärdens och 
hyrestagarens skyldigheter i fråga om 
underhåll av egendomen, avtalstidens 
längd och hyresvärdens återtagande av 
egendomen, hyresbelopp och 
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tillkommande kostnader (inklusive 
straffavgifter) som hyrestagaren ska 
betala.

Or. de

Ändringsförslag 273
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor på grundval av vilka en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter (hädanefter 
kallade ”uppdragsgivare”) överlåter 
utförandet av byggentreprenader eller 
tjänster som de ansvarar för åt en eller 
flera ekonomiska aktörer, och där 
ersättningen för delegeringen utgörs 
antingen av rätten att utföra och förvalta
det byggnadsverk eller tillhandahålla de 
tjänster som är föremål för avtalet, eller av 
dels en sådan rätt, dels betalning. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster ska omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av 
uppdragsgivaren och som kan åberopas 
inför domstol. Vissa statliga dokument, 
såsom tillstånd, medgivanden eller licenser 
där en stat eller en offentlig myndighet 
fastställer villkoren för utförandet av en 
ekonomisk verksamhet, bör emellertid inte 
anses utgöra koncessioner. Detsamma 
gäller vissa avtal som avser rätten att 
erbjuda sociala tjänster eller rätten att 
ingå avtal där staten eller en 
upphandlande myndighet eller enhet 
beviljar en ekonomisk aktör rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom hyres- eller
markarrendekontrakt för enskilda tomter, 
särskilt inom kust- eller inlandshamnar, 
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eller tillträdesrätt, eller som regel 
fastställer allmänna villkor för 
användningen, utan att den upphandlande 
myndigheten tar i anspråk de särskilda 
byggentreprenader eller tjänster som 
avtalsparten tillhandahåller.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 274
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 

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

medlemsstater, bör vissa statliga 
dokument, såsom kvalifikationer, tillstånd 
eller licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet 
eller ger en ekonomisk aktör tillstånd att 
utföra byggnadsentreprenader eller driva 
ekonomiska verksamheter, inklusive 
tjänsteverksamheter, emellertid inte anses 
utgöra koncessioner i den mening som 
avses i detta direktiv. Detsamma gäller 
vissa avtal som avser en ekonomisk aktörs 
rätt att utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt, där 
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förhindra alla eventuella missförstånd om att direktivet, i 
stället för att gälla några administrativa handlingar eller åtgärder, så länge som de benämns 
koncessioner, endast avser den särskilda rättsakten för koncessioner. Det måste därför tydligt 
anges att dessa åtgärder ligger utanför ramen för förslaget till direktiv, även om det i en 
medlemsstats inhemska lagstiftning i sådana fall hänvisas till koncessionsåtgärder.

Ändringsförslag 275
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 

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

Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Som koncessioner bör man 
inte heller betrakta avtal som avser en 
ekonomisk aktörs rätt att utnyttja vissa 
statliga domäner eller resurser, såsom 
offentliga eller privata
markarrendekontrakt, där staten eller en 
upphandlande myndighet eller enhet endast 
fastställer allmänna villkor och/eller 
särskilda bindande och lagstadgade 
skyldigheter som hänför sig till 
markanvändningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster. 
Inom ramen för dessa offentliga eller 
privata markarrendekontrakt bör följande 
betraktas som villkor och skyldigheter 
vilkas enda syfte är att reglera 
markanvändningen: den användning som 
den statliga domänen eller resursen ska 
ha (t.ex. beskrivning och tillåten 
användning, skyldigheter som syftar till 
att optimera användningen, såsom 
riktmärken för utförandet eller 
miljönormer), de avtalsslutande parternas 
skyldigheter avseende underhållet av den 
statliga domänen eller resursen samt den 
avgift eller hyra och de oförutsedda 
kostnader som hyrestagaren ska betala 
(inklusive straffavgifter för 
kontraktsbrott).

Or. en
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Motivering

Kommissionens avsikt att utesluta markarrendekontrakt bör specificeras för att förbättra 
säkerheten kring rättsläget och garantera likvärdiga förutsättningar bland de avtalsslutande 
parterna. De två vanligaste styrmedlen för markarrende är offentliga och privata 
markarrendekontrakt. Även om man genom dessa fastställer allmänna och/eller särskilda 
bindande och lagstadgade villkor, betraktas de inte som koncessioner enligt detta direktiv, 
eftersom byggentreprenader eller tjänster inte förvärvas.

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser, eller rätt att tillgå 
tillhandahållandet av tjänster, där en stat 
eller en offentlig myndighet fastställer 
villkoren för utförandet av en ekonomisk 
verksamhet, bör emellertid inte anses 
utgöra koncessioner. Detsamma gäller 
vissa avtal som avser en ekonomisk aktörs 
rätt att utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom hyreskontrakt, där staten 
eller en upphandlande myndighet eller 
enhet endast fastställer allmänna villkor för 
användningen, utan att förvärva särskilda 
byggentreprenader eller tjänster. 
Markarrende- eller hyreskontrakt 
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innehåller i allmänhet bestämmelser 
rörande hyrestagarens tillträde, nyttjandet 
av egendomen (exempelvis en beskrivning 
av egendomen, bestämmelser om hur 
egendomen får nyttjas, bestämmelser om 
optimalt nyttjande av egendomen som 
exempelvis resultatindikatorer eller 
miljöstandarder), hyresvärdens och 
hyresgästens skyldigheter i fråga om 
underhåll, avtalstidens längd och 
hyresvärdens åtagande att inte förfoga 
över egendomen, hyresbelopp och 
tillkommande kostnader som hyresgästen 
ska betala, inklusive böter.

Or. de

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl måste uttrycket ”endast allmänna villkor” definieras. Här ges detta 
konkret form genom definitionen i EU-domstolens dom i målet Rösler mot Rottwinkel 
(C-241/83).

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 



AM\916800SV.doc 33/177 PE496.581v03-00

SV

licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt, där 
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster.

licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt, där 
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster. 
Detsamma gäller även avtal – som utan 
begränsningar eller fastställande av 
kvoter – ger alla marknadsaktörer ett 
allmänt och icke-diskriminerande 
marknadstillträde och som i första hand 
uppfyller lagstadgade villkor. Inte heller 
stadsplaneringsavtal utgör koncessioner.

Or. de

Motivering

Förtydligande av koncessionsbegreppet. Den tidigare skrivningen, som uttryckligen 
begränsades till tillstånd och licenser samt vissa avtal om nyttjandet av offentliga områden 
eller resurser, är inte tilltäckligt tydlig för att från direktivets tillämpningsområde undanta 
alla förfaranden som inte resulterar i att den upphandlande myndigheten gör ett exklusivt val.

Ändringsförslag 278
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet.

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

Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol.
Koncessioner kan också vara 
delegeringar av förvaltningen av tjänster, 
särskilt tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, under en bestämd tidsperiod, för 
en bestämd verksamhet och inom ett 
definierat område. Detta är varken 
offentliga ”inköp” eller ”förvärv” eller 
”offentliga upphandlingar”. Vissa statliga 
dokument, såsom tillstånd eller licenser där 
en stat eller en offentlig myndighet 
fastställer villkoren för utförandet av en 
ekonomisk verksamhet, bör emellertid inte 
anses utgöra koncessioner. Detsamma 
gäller vissa avtal som avser en ekonomisk 
aktörs rätt att utnyttja vissa statliga 
domäner eller resurser, såsom 
markarrendekontrakt, där staten eller en 
upphandlande myndighet eller enhet endast 
fastställer allmänna villkor för 
användningen, utan att förvärva särskilda 
byggentreprenader eller tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 279
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet.

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

Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol.
Statliga dokument, såsom tillstånd,
licenser, tilldelningar eller liknande 
handlingar där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt, där 
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster.

Or. fr

Motivering

Den formulering för definition av begreppet koncession som föreslås i skäl 6 väcker en viss 
osäkerhet. För att lösa problemet skulle man kunna infoga ”tilldelningar eller liknande 
handlingar” i förteckningen över särskilda undantag. Ordet ”vissa” är överflödigt och kan 
strykas.

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 
där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 

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

de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Detsamma gäller vissa avtal 
som avser en ekonomisk aktörs rätt att 
utnyttja vissa statliga domäner eller 
resurser, såsom markarrendekontrakt, där 
staten eller en upphandlande myndighet 
eller enhet endast fastställer allmänna 
villkor för användningen, utan att förvärva 
särskilda byggentreprenader eller tjänster. 
Rena tillstånd eller rätten att få nyttja 
offentliga produkter eller mark är inte 
tjänstekoncessioner.

Or. de

Motivering

Tillstånd och rätten att nyttja offentliga produkter och mark är inte föremål för något 
upphandlingsförfarande. Därför bör det införas ett förtydligande om att dessa 
omständigheter inte ska klassificeras som tjänstekoncessioner och därför inte omfattas av 
direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 281
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Koncessioner är avtal med ekonomiska 
villkor som ingås mellan en eller flera 
ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter och som avser 
förvärv av byggentreprenader eller tjänster, 

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

där ersättningen för arbetet normalt utgörs 
av rätten att utnyttja det byggnadsverk eller 
de tjänster som är föremål för avtalet. 
Utförandet av dessa byggentreprenader 
eller tjänster omfattas av särskilda 
bindande skyldigheter som fastställs av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
och som kan åberopas inför domstol. Vissa 
statliga dokument, såsom tillstånd eller 
licenser där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet, 
bör emellertid inte anses utgöra 
koncessioner. Som koncessioner bör man 
inte heller betrakta avtal som avser en 
ekonomisk aktörs rätt att utnyttja vissa 
statliga domäner eller resurser, såsom 
offentliga eller privata 
markarrendekontrakt, där staten eller en 
upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet endast fastställer 
allmänna villkor och/eller särskilda 
bindande och lagstadgade skyldigheter 
som hänför sig till markanvändningen, 
utan att förvärva särskilda 
byggentreprenader eller tjänster. Inom 
ramen för dessa offentliga eller privata 
markarrendekontrakt bör följande 
betraktas som villkor och skyldigheter 
vilkas enda syfte är att reglera 
markanvändningen: bestämmelser 
rörande hyrestagarens tillträde, den 
användning som den statliga domänen 
eller resursen ska ha (t.ex. beskrivning 
och tillåten användning, skyldigheter som 
syftar till att optimera användningen, 
såsom riktmärken för utförandet eller 
miljönormer), de avtalsslutande parternas 
skyldigheter avseende underhållet av den 
statliga domänen eller resursen, 
kontraktets löptid, hyrestagarens 
frånträde samt den avgift eller hyra och 
de oförutsedda kostnader som 
hyrestagaren ska betala (inklusive 
straffavgifter för kontraktsbrott).

Or. en
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Ändringsförslag 282
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Det viktigaste kännetecknet för en 
koncession, rätten att utnyttja ett 
byggnadsverk eller en tjänst, innebär alltid 
en överföring till koncessionshavaren av en 
ekonomisk risk som innebär att personen 
eller företaget kanske inte kommer att få 
tillbaka de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av ett byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av tjänster under 
normala driftsförhållanden. 
Tillämpningen av särskilda regler för
tilldelning av koncessioner skulle inte vara 
berättigad om den upphandlande 
myndigheten eller enheten kompenserade 
entreprenörens eventuella förluster. Vissa 
kontraktsarrangemang som betalas helt av 
en upphandlande myndighet eller enhet bör 
dock anses utgöra en koncession om 
ersättningen för de investeringar som 
entreprenören har gjort och de kostnader 
som denne har haft för att utföra en 
byggentreprenad eller tillhandahålla en 
tjänst beror på den faktiska efterfrågan på 
eller tillgången till en tjänst eller en 
egendom.
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Or. en

Ändringsförslag 283
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Svårigheter i tolkningen av begreppen 
koncession och offentlig upphandling har 
varit orsak till ständig rättsosäkerhet bland 
intressenterna, och har gett upphov till flera 
domar från EU-domstolens sida i denna 
fråga. Därför bör definitionen av 
koncession förtydligas, särskilt genom att 
hänvisa till begreppet väsentlig driftsrisk.
Det viktigaste kännetecknet för en 
koncession, rätten att utnyttja 
byggentreprenader eller tjänster, innebär 
generellt sett alltid en överföring till 
koncessionshavaren av en ekonomisk risk 
som innebär att personen eller företaget 
kanske inte kommer att få tillbaka de 
investeringar som gjorts och de kostnader 
som uppstått under utnyttjandet av ett 
byggnadsverk eller tillhandahållandet av 
tjänster. Den delegering som koncessioner 
av tjänster av allmänt intresse innebär 
betyder dessutom att koncessionshavaren 
noggrant måste utföra det särskilda 
uppdrag som denne har tilldelats, särskilt 
i fråga om de värden som tydligt fastställs 
i protokoll 26 till EU-fördraget och 
EUF-fördraget: en hög nivå av kvalitet, 
säkerhet och överkomlighet, 
likabehandling samt främjande av allmän 
tillgång och användarnas rättigheter. 
Tillämpningen av särskilda regler för 
tilldelning av koncessioner skulle inte vara 
berättigad om den upphandlande 
myndigheten eller enheten kompenserade 
entreprenörens eventuella förluster genom 
att garantera vissa intäkter som motsvarar 
eller är högre än de kostnader som denne 
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egendom. måste ta på sig i samband med kontraktets 
utförande. Samtidigt bör det klargöras att 
vissa kontraktsarrangemang som betalas 
helt av en upphandlande myndighet eller 
enhet bör anses utgöra en koncession om 
ersättningen för de investeringar som 
entreprenören har gjort och de kostnader 
som denne har haft för att utföra en 
byggentreprenad eller tillhandahålla en 
tjänst beror på den faktiska efterfrågan på 
eller tillgången till en tjänst eller en 
egendom.

Or. fr

Ändringsförslag 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Svårigheter i tolkningen av begreppen 
koncession och offentlig upphandling har 
varit orsak till ständig rättsosäkerhet 
bland intressenterna, och har gett upphov 
till flera domar från EU-domstolens sida i 
denna fråga. Därför bör definitionen av 
koncession förtydligas, särskilt genom att 
hänvisa till begreppet väsentlig driftsrisk.
Det viktigaste kännetecknet för en 
koncession, rätten att utnyttja ett 
byggnadsverk eller en tjänst, innebär alltid 
en överföring till koncessionshavaren av en 
ekonomisk risk som innebär att personen 
eller företaget kanske inte kommer att få 
tillbaka de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av ett byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av tjänster. 
Tillämpningen av särskilda regler för 
tilldelning av koncessioner skulle inte vara 
berättigad om den upphandlande 
myndigheten eller enheten kompenserade 
entreprenörens eventuella förluster genom 

(7) Det viktigaste kännetecknet för en 
koncession, rätten att utnyttja ett 
byggnadsverk eller en tjänst, innebär alltid 
en överföring till koncessionshavaren av en 
ekonomisk risk som innebär att personen 
eller företaget kanske inte kommer att få 
tillbaka de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av ett byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av tjänster under 
normala driftsförhållanden. 
Tillämpningen av särskilda regler för 
tilldelning av koncessioner skulle inte vara 
berättigad om den upphandlande 
myndigheten eller enheten kompenserade 
entreprenörens eventuella förluster. Vissa 
kontraktsarrangemang som betalas helt av 
en upphandlande myndighet eller enhet bör 
dock anses utgöra en koncession om 
ersättningen för de investeringar som 
entreprenören har gjort och de kostnader 
som denne har haft för att utföra en 
byggentreprenad eller tillhandahålla en 
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att garantera vissa intäkter som motsvarar 
eller är högre än de kostnader som denne 
måste ta på sig i samband med kontraktets 
utförande. Samtidigt bör det klargöras att 
vissa kontraktsarrangemang som betalas 
helt av en upphandlande myndighet eller 
upphandlande enhet bör anses utgöra en 
koncession om ersättningen för de 
investeringar som en ekonomisk aktör har 
gjort eller de kostnader som har uppstått 
för att utföra en byggentreprenad eller 
tillhandahålla en tjänst beror på den 
faktiska efterfrågan på eller tillgången till 
en tjänst eller en egendom.

tjänst beror på den faktiska efterfrågan på 
eller tillgången till en tjänst eller en 
egendom.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Om det finns sektorsspecifika regler 
som ger koncessionshavaren en garanti för 
att denne får igen de investeringar som 
görs och de kostnader som uppstår under 
fullgörandet av ett kontrakt, bör kontraktet 
inte anses utgöra en koncession i den 
mening som avses i detta direktiv.

(8) Om det finns sektorsspecifika regler 
som ger koncessionshavaren en garanti för 
att denne får igen de investeringar som 
görs och de kostnader som uppstår under 
fullgörandet av ett kontrakt, bör kontraktet 
inte anses utgöra en koncession i den 
mening som avses i detta direktiv. Detta 
ska dock skiljas från fall där driftsrisken 
på vissa marknader har fastställts i 
förväg. Sådana omständigheter utgör inte 
ett hinder för tilldelning av koncessioner 
(se EU-domstolens dom i målet 
Eurowasser (C-206/08)).

Or. de

Motivering

I enlighet med EU-domstolens dom av den 10 september 2009 i mål C-206/08, Eurowasser 
(REG 2009, s. I-8377), är det inte tillåtet att kräva att ett organ som beviljar en koncession 
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ska sörja för ökad konkurrens och en högre ekonomisk risk än vad som enligt gällande regler 
gäller för den berörda sektorn.

Ändringsförslag 286
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Om det finns sektorsspecifika regler 
som ger koncessionshavaren en garanti för 
att denne får igen de investeringar som 
görs och de kostnader som uppstår under 
fullgörandet av ett kontrakt, bör kontraktet 
inte anses utgöra en koncession i den 
mening som avses i detta direktiv.

(8) Om det finns sektorsspecifika regler 
som ger koncessionshavaren en garanti för 
att denne får igen de investeringar som 
görs och de kostnader som uppstår under 
fullgörandet av ett kontrakt, bör kontraktet 
inte anses utgöra en koncession i den 
mening som avses i detta direktiv. Detta 
måste dock särskiljas från de fall där 
driftsrisken för vissa marknader redan 
från början är begränsad men hela denna 
begränsade risk överförs till 
koncessionshavaren. I dessa fall kan 
kontraktet anses vara en koncession.

Or. en

(Se EU-domstolens dom i mål C-206/08.)

Ändringsförslag 287
Lara Comi

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Om det finns sektorsspecifika regler
som ger koncessionshavaren en garanti för 
att denne får igen de investeringar som 
görs och de kostnader som uppstår under 
fullgörandet av ett kontrakt, bör kontraktet 
inte anses utgöra en koncession i den 
mening som avses i detta direktiv.

(8) Om det finns sektorsspecifika regler 
som ger koncessionshavaren en garanti för 
att denne får igen de investeringar som 
görs och de kostnader som uppstår under 
fullgörandet av ett kontrakt, och som 
överstiger 50 procent av kontraktets 
värde, bör kontraktet inte anses utgöra en 
koncession i den mening som avses i detta 
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direktiv.

Or. it

Ändringsförslag 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En driftsrisk måste bero på orsaker 
som ligger utanför parternas kontroll och 
kan därför inte uppstå till följd av att 
parterna har underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter enligt kontraktet. En 
driftsrisk kan bestå av antingen en 
efterfrågerisk eller en tillgänglighetsrisk 
eller både en efterfråge- och en 
tillgänglighetsrisk. Efterfrågerisk är den 
risk som hör samman med den faktiska 
efterfrågan på de tjänster som kontraktet 
omfattar. Tillgänglighetsrisk är den risk 
som hör samman med tillhandahållandet 
av de byggentreprenader eller tjänster 
som är föremål för kontraktet, framför 
allt risken för bristande jämvikt mellan 
tjänsteutbud och efterfrågan och risken 
att bli ansvarig för alla sorters skador som 
uppkommer till följd av brister i 
byggentreprenaderna eller tjänsterna. De 
två sistnämnda riskerna kan uppstå till 
följd av att koncessionshavaren fattar 
beslut om kapitalinvesteringar och andra 
investeringar som behövs för att utföra 
koncessionen och de kan medföra att 
otillräckligt utbud eller brister i 
byggentreprenaderna och tjänsterna 
allvarligt äventyrar koncessionshavarens 
möjlighet att få avkastning på sina 
investeringar under 
koncessionskontraktets löptid.

Or. en
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Motivering

Definitionen och betydelsen av ”tillgänglighetsrisk” i artikel 2.2 är inte särskilt tydlig. Syftet 
med det föreslagna nya skälet är att försöka sammanlänka tillgänglighetsrisken med 
koncessionshavarens beslut om vilka investeringar som behövs för att utföra koncessionen (se 
skäl 19a (nytt)).

Ändringsförslag 289
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En driftsrisk måste bero på orsaker 
som ligger utanför parternas kontroll och 
kan därför inte uppstå till följd av att 
parterna har underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter enligt kontraktet. En 
driftsrisk kan bestå av antingen en 
efterfrågerisk eller en tillgänglighetsrisk 
eller både en efterfråge- och en 
tillgänglighetsrisk. Efterfrågerisk är den 
risk som hör samman med den faktiska 
efterfrågan på de byggentreprenader eller 
tjänster som kontraktet omfattar. 
Tillgänglighetsrisk är den risk som hör 
samman med tillhandahållandet av de 
byggentreprenader eller tjänster som är 
föremål för kontraktet, framför allt risken 
för bristande jämvikt mellan tjänsteutbud 
och efterfrågan och risken att bli ansvarig 
för alla sorters skador som uppkommer 
till följd av brister i byggentreprenaderna 
eller tjänsterna. För att kontraktet ska 
anses vara en koncession räcker det med 
att leverantören övertar hela eller 
åtminstone en betydande del av den 
driftsrisk som den upphandlande 
myndigheten skulle löpa om den utförde 
tjänsten själv även om denna risk redan 
från början är mycket begränsad på 
grund av de offentligrättsliga villkoren för 
tjänstens organisation.
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Or. en

Motivering

För att definitionen av ”driftsrisk” ska bli tydlig bör den grundas på efterfråge- och 
tillgänglighetsrisken. Definitionen bör också ta hänsyn till EU-domstolens domar i målen 
C-206/08, Eurowasser, och C-274/09, Stadler.

Ändringsförslag 290
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Begreppet särskilda eller exklusiva 
rättigheter är centralt för att fastställa 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 
eftersom enheter som varken är 
upphandlande enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 eller offentliga företag endast 
omfattas av direktivets bestämmelser om 
de utövar en av de verksamheter som täcks 
av direktivet på grundval av sådana 
rättigheter. Det är därför lämpligt att 
klargöra att rättigheter som har beviljats 
på grundval av ett förfarande med 
objektiva kriterier, i synnerhet i enlighet 
med unionslagstiftningen, och som har 
offentliggjorts på lämpligt sätt inte utgör 
särskilda eller exklusiva rättigheter i 
enlighet med detta direktiv. Denna 
lagstiftning bör inbegripa 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/30/EG av den 22 juni 1998 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/92/EG av den 19 december 1996 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för el, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 97/67/EG av den 
15 december 1997 om gemensamma 
regler för utvecklingen av gemenskapens 
inre marknad för posttjänster och för 

(9) Begreppet särskilda eller exklusiva 
rättigheter är centralt för att fastställa 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 
eftersom enheter som varken är 
upphandlande enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 eller offentliga företag endast 
omfattas av dessa bestämmelser om de 
utövar en av de verksamheter som täcks av 
direktivet på grundval av sådana 
rättigheter.
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förbättring av kvaliteten på tjänsterna, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG av den 30 maj 1994 om 
villkoren för beviljande och utnyttjande av 
tillstånd för prospektering efter samt 
undersökning och utvinning av kolväten 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1370/2007 av den 
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på 
järnväg och väg och om upphävande av 
rådets förordningar (EEG) nr 1191/69 
och (EEG) nr 1107/709. Den offentliga 
verksamheten antar alltfler former, vilket 
innebär att det är nödvändigt att 
förtydliga definitionen av begreppet 
upphandling. Unionens bestämmelser om 
koncessioner avser förvärv av 
byggentreprenader eller tjänster där 
ersättningen för arbetet utgörs av rätten 
att utnyttja byggnadsverket eller 
tjänsterna. Begreppet förvärv bör förstås i 
vid mening och innebär att myndigheten 
eller enheten erhåller fördelarna av 
byggentreprenaderna eller tjänsterna i 
fråga, men att detta inte alltid medför en 
överföring av ägarskapet till den 
upphandlande myndigheten eller enheten. 
Enbart finansiering av en verksamhet, 
vilket ofta kopplas till ett krav att 
återbetala alla mottagna belopp som inte 
används för de avsedda syftena, omfattas 
vanligen inte av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 291
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Begreppet särskilda eller exklusiva 
rättigheter är centralt för att fastställa 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 

(9) Begreppet särskilda eller exklusiva 
rättigheter är centralt för att fastställa 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 
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eftersom enheter som varken är 
upphandlande enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 eller offentliga företag endast 
omfattas av direktivets bestämmelser om 
de utövar en av de verksamheter som täcks 
av direktivet på grundval av sådana 
rättigheter. Det är därför lämpligt att 
klargöra att rättigheter som har beviljats på 
grundval av ett förfarande med objektiva 
kriterier, i synnerhet i enlighet med 
unionslagstiftningen, och som har 
offentliggjorts på lämpligt sätt inte utgör 
särskilda eller exklusiva rättigheter i 
enlighet med detta direktiv. Denna 
lagstiftning bör inbegripa 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/30/EG av den 22 juni 1998 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/92/EG av den 19 december 1996 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för el, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 97/67/EG av 
den 15 december 1997 om gemensamma 
regler för utvecklingen av gemenskapens 
inre marknad för posttjänster och för 
förbättring av kvaliteten på tjänsterna, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren 
för beviljande och utnyttjande av tillstånd 
för prospektering efter samt undersökning 
och utvinning av kolväten och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1370/2007 av den 
23 oktober 2007om kollektivtrafik på 
järnväg och väg och om upphävande av 
rådets förordningar (EEG) nr 1191/69 och 
(EEG) nr 1107/70. Den offentliga 
verksamheten antar alltfler former, vilket 
innebär att det är nödvändigt att förtydliga 
definitionen av begreppet upphandling.
Unionens bestämmelser om koncessioner 
avser förvärv av byggentreprenader eller 
tjänster där ersättningen för arbetet utgörs 
av rätten att utnyttja byggnadsverket eller 
tjänsterna. Begreppet förvärv bör förstås i 
vid mening och innebär att myndigheten 

eftersom enheter som varken är 
upphandlande enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 eller offentliga företag endast 
omfattas av direktivets bestämmelser om 
de utövar en av de verksamheter som täcks 
av direktivet på grundval av sådana 
rättigheter. Det är därför lämpligt att 
klargöra att rättigheter som har beviljats på 
grundval av ett förfarande med objektiva 
kriterier, i synnerhet i enlighet med 
unionslagstiftningen, och som har 
offentliggjorts på lämpligt sätt inte utgör 
särskilda eller exklusiva rättigheter i 
enlighet med detta direktiv. Denna 
lagstiftning bör inbegripa 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/30/EG av den 22 juni 1998 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/92/EG av den 19 december 1996 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för el, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 97/67/EG av 
den 15 december 1997 om gemensamma 
regler för utvecklingen av gemenskapens 
inre marknad för posttjänster och för 
förbättring av kvaliteten på tjänsterna, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren 
för beviljande och utnyttjande av tillstånd 
för prospektering efter samt undersökning 
och utvinning av kolväten och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 
om kollektivtrafik på järnväg och väg och 
om upphävande av rådets förordningar 
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
Den offentliga verksamheten antar alltfler 
former, vilket innebär att det är nödvändigt 
att förtydliga definitionen av begreppet 
upphandling. Unionens bestämmelser om 
koncessioner avser förvärv av 
byggentreprenader eller tjänster eller 
delegering av förvaltningen under en 
bestämd tidsperiod, för en bestämd 
verksamhet och inom ett definierat 
område där ersättningen för arbetet utgörs 
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eller enheten erhåller fördelarna av 
byggentreprenaderna eller tjänsterna i 
fråga, men att detta inte alltid medför en 
överföring av ägarskapet till den 
upphandlande myndigheten eller enheten. 
Enbart finansiering av en verksamhet, 
vilket ofta kopplas till ett krav att 
återbetala alla mottagna belopp som inte 
används för de avsedda syftena, omfattas 
vanligen inte av detta direktiv.

av rätten att på egen risk utnyttja 
byggnadsverket eller tjänsterna.

Or. fr

Ändringsförslag 292
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Begreppet särskilda eller exklusiva 
rättigheter är centralt för att fastställa 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 
eftersom enheter som varken är 
upphandlande enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 eller offentliga företag endast 
omfattas av direktivets bestämmelser om 
de utövar en av de verksamheter som täcks 
av direktivet på grundval av sådana 
rättigheter. Det är därför lämpligt att 
klargöra att rättigheter som har beviljats på 
grundval av ett förfarande med objektiva 
kriterier, i synnerhet i enlighet med 
unionslagstiftningen, och som har 
offentliggjorts på lämpligt sätt inte utgör 
särskilda eller exklusiva rättigheter i 
enlighet med detta direktiv. Denna 
lagstiftning bör inbegripa 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/30/EG av den 22 juni 1998 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/92/EG av den 19 december 1996 om 
gemensamma regler för den inre 

(9) Begreppet särskilda eller exklusiva 
rättigheter är centralt för att fastställa 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 
eftersom enheter som varken är 
upphandlande enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 eller offentliga företag endast 
omfattas av direktivets bestämmelser om 
de utövar en av de verksamheter som täcks 
av direktivet på grundval av sådana 
rättigheter. Det är därför lämpligt att 
klargöra att rättigheter som har beviljats på 
grundval av ett förfarande med objektiva 
kriterier, i synnerhet i enlighet med 
unionslagstiftningen, och som har 
offentliggjorts på lämpligt sätt inte utgör 
särskilda eller exklusiva rättigheter i 
enlighet med detta direktiv. Denna 
lagstiftning bör inbegripa 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/30/EG av den 22 juni 1998 om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/92/EG av den 19 december 1996 om 
gemensamma regler för den inre 
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marknaden för el, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 97/67/EG av den 
15 december 1997 om gemensamma regler 
för utvecklingen av gemenskapens inre 
marknad för posttjänster och för förbättring 
av kvaliteten på tjänsterna, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren 
för beviljande och utnyttjande av tillstånd 
för prospektering efter samt undersökning 
och utvinning av kolväten samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 
om kollektivtrafik på järnväg och väg och 
om upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. 
Den offentliga verksamheten antar alltfler 
former, vilket innebär att det är nödvändigt 
att förtydliga definitionen av begreppet 
upphandling. Unionens bestämmelser om 
koncessioner avser förvärv av 
byggentreprenader eller tjänster där 
ersättningen för arbetet utgörs av rätten att 
utnyttja byggnadsverket eller tjänsterna. 
Begreppet förvärv bör förstås i vid mening 
och innebär att myndigheten eller enheten 
erhåller fördelarna av byggentreprenaderna 
eller tjänsterna i fråga, men att detta inte 
alltid medför en överföring av ägarskapet 
till den upphandlande myndigheten eller 
enheten. Enbart finansiering av en 
verksamhet, vilket ofta kopplas till ett krav 
att återbetala alla mottagna belopp som inte 
används för de avsedda syftena, omfattas 
vanligen inte av detta direktiv.

marknaden för el, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 97/67/EG av den 
15 december 1997 om gemensamma regler 
för utvecklingen av gemenskapens inre 
marknad för posttjänster och för förbättring 
av kvaliteten på tjänsterna, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren 
för beviljande och utnyttjande av tillstånd 
för prospektering efter samt undersökning 
och utvinning av kolväten samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 
om kollektivtrafik på järnväg och väg och 
om upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 
och all nationell lagstiftning som 
respekterar principerna om 
likabehandling, öppenhet och insyn, 
proportionalitet och ömsesidigt 
erkännande i enlighet med fördraget. Den 
offentliga verksamheten antar alltfler 
former, vilket innebär att det är nödvändigt 
att förtydliga definitionen av begreppet 
upphandling. Unionens bestämmelser om 
koncessioner avser förvärv av 
byggentreprenader eller tjänster där 
ersättningen för arbetet utgörs av rätten att 
utnyttja byggnadsverket eller tjänsterna. 
Begreppet förvärv bör förstås i vid mening 
och innebär att myndigheten eller enheten 
erhåller fördelarna av byggentreprenaderna 
eller tjänsterna i fråga, men att detta inte 
alltid medför en överföring av ägarskapet 
till den upphandlande myndigheten eller 
enheten. Enbart finansiering av en 
verksamhet, vilket ofta kopplas till ett krav 
att återbetala alla mottagna belopp som inte 
används för de avsedda syftena, omfattas 
vanligen inte av detta direktiv.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utan att ge upphov till tvetydigheter återinföra det 
grundläggande begrepp som redan användes i direktiv 2004/17 om samordning av 
förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster mot 
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bakgrund av vilket ”rättigheter som en medlemsstat beviljar ett begränsat antal företag [inte 
kan], oavsett hur de beviljas, exempelvis genom tilldelning av koncessioner, på grundval av 
objektiva kriterier, som är proportionerliga och icke-diskriminerande och ger alla berörda 
parter som uppfyller kriterierna möjlighet att utnyttja dessa rättigheter, anses utgöra 
särskilda rättigheter eller ensamrätt” 

Ändringsförslag 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det har också visat sig nödvändigt att 
klargöra tolkningen av begreppet en enda 
upphandling, som innebär att det 
sammanlagda värdet av alla koncessioner 
som ingås inom ramen för upphandlingen 
måste beaktas när det gäller de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv samt att upphandlingen måste 
offentliggöras som en helhet, eventuellt 
indelad i delkontrakt. Begreppet en enda 
upphandling omfattar alla varor, 
byggentreprenader och tjänster som 
behövs för att fullgöra ett visst projekt. 
Indikationer på att det rör sig om ett enda 
projekt kan exempelvis vara att den 
upphandlande myndigheten dessförinnan 
genomfört en samlad planering och 
utformning, att de olika inköpta 
beståndsdelarna fyller en och samma 
ekonomiska och tekniska funktion eller 
att de i övrigt är logiskt förknippade med 
varandra.

utgår

Or. de

Motivering

Det sätt som begreppet ”projekt” används här är för otydligt. Det hjälper inte att exakt 
fastställa en koncessions värde, eftersom det i praktiken ofta är oklart vilka förberedande 
tjänster som bör omfattas. Därför finns risken att användningen av begreppet ”projekt” 
regelbundet medför att koncessionen tilldelas ett för högt värde.
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Ändringsförslag 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det har också visat sig nödvändigt att 
klargöra tolkningen av begreppet en enda 
upphandling, som innebär att det 
sammanlagda värdet av alla koncessioner 
som ingås inom ramen för upphandlingen 
måste beaktas när det gäller de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv samt att upphandlingen måste 
offentliggöras som en helhet, eventuellt 
indelad i delkontrakt. Begreppet en enda 
upphandling omfattar alla varor, 
byggentreprenader och tjänster som 
behövs för att fullgöra ett visst projekt. 
Indikationer på att det rör sig om ett enda 
projekt kan exempelvis vara att den 
upphandlande myndigheten dessförinnan 
genomfört en samlad planering och 
utformning, att de olika inköpta 
beståndsdelarna fyller en och samma 
ekonomiska och tekniska funktion eller 
att de i övrigt är logiskt förknippade med 
varandra.

utgår

Or. de

Motivering

Detta skäl stryks till följd av strykningen av begreppet ”ett och samma projekt” i artikel 6.2, 
eftersom en samlad utformning av kontrakt leder till problem.

Ändringsförslag 295
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det har också visat sig nödvändigt att 
klargöra tolkningen av begreppet en enda 
upphandling, som innebär att det 
sammanlagda värdet av alla koncessioner 
som ingås inom ramen för upphandlingen 
måste beaktas när det gäller de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv samt att upphandlingen måste 
offentliggöras som en helhet, eventuellt 
indelad i delkontrakt. Begreppet en enda 
upphandling omfattar alla varor, 
byggentreprenader och tjänster som 
behövs för att fullgöra ett visst projekt. 
Indikationer på att det rör sig om ett enda 
projekt kan exempelvis vara att den 
upphandlande myndigheten dessförinnan 
genomfört en samlad planering och 
utformning, att de olika inköpta 
beståndsdelarna fyller en och samma
ekonomiska och tekniska funktion eller 
att de i övrigt är logiskt förknippade med 
varandra.

(10) Detta direktiv bör endast omfatta 
koncessionskontrakt över ett visst 
tröskelvärde. Följaktligen bör metoden för 
att beräkna en koncessions uppskattade 
värde fastställas och samma metod bör 
tillämpas för bygg- och 
tjänstekoncessioner eftersom de flesta 
kontrakt är blandade.

Or. en

Ändringsförslag 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det har också visat sig nödvändigt att 
klargöra tolkningen av begreppet en enda 
upphandling, som innebär att det 
sammanlagda värdet av alla koncessioner
som ingås inom ramen för upphandlingen 
måste beaktas när det gäller de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv samt att upphandlingen måste 
offentliggöras som en helhet, eventuellt 
indelad i delkontrakt. Begreppet en enda 

(10) Vid beräkningen av en koncessions 
uppskattade värde bör de upphandlande 
myndigheterna och de upphandlande 
enheterna ta hänsyn till det sammanlagda 
värdet hos de koncessioner som ingår i ett 
och samma koncessionsprojekt ur en 
potentiell koncessionshavares synvinkel. 
En indikation på att det rör sig om ett enda 
projekt kan exempelvis vara att de olika 
beståndsdelarna fyller en och samma 
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upphandling omfattar alla varor, 
byggentreprenader och tjänster som 
behövs för att fullgöra ett visst projekt. 
Indikationer på att det rör sig om ett enda 
projekt kan exempelvis vara att den 
upphandlande myndigheten dessförinnan 
genomfört en samlad planering och 
utformning, att de olika inköpta
beståndsdelarna fyller en och samma 
ekonomiska och tekniska funktion eller att 
de i övrigt är logiskt förknippade med 
varandra.

ekonomiska och tekniska funktion samt att 
de kräver liknande typer av investeringar 
från koncessionshavaren och en 
koncession med ungefär samma 
startdatum och varaktighet.

Or. en

Motivering

Skäl 10 har ändrats så att det i högre grad återspeglar koncessionernas särart. Framför allt 
måste det vara mer relevant ur koncessionshavarens synvinkel. Det innehåller också en 
förklaring av begreppet ”enskilt projekt”, som tidigare omnämndes i artikel 6. Ett enda 
övergripande projekt kan ur myndighetens synvinkel omfatta olika typer av koncessioner som 
lockar olika marknadsaktörer och det är därför berättigat att de tilldelas som separata 
koncessioner.

Ändringsförslag 297
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ett verkligt öppnande av 
marknaden och en rättvis och balanserad 
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster ska 
säkerställas, är det nödvändigt att de
enheter som ska omfattas av direktivet
definieras på ett annat sätt än genom 
hänvisning till deras rättsliga ställning. Det 
är således viktigt att upphandlande enheter 
från den offentliga respektive den privata 
sektorn behandlas lika. I överensstämmelse 
med artikel 345 i fördraget är det också 
nödvändigt att se till att medlemsstaternas 

(11) Enheter som omfattas av detta direktiv 
bör definieras på ett annat sätt än genom 
hänvisning till deras rättsliga ställning. Det 
är således viktigt att upphandlande enheter 
från den offentliga respektive den privata
sektorn behandlas lika. I överensstämmelse 
med artikel 345 i fördraget är det också 
nödvändigt att se till att medlemsstaternas 
egendomsordning inte påverkas på något 
sätt.
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egendomsordning inte påverkas på något 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 298
Peter Simon

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ett verkligt öppnande av 
marknaden och en rättvis och balanserad
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster ska 
säkerställas, är det nödvändigt att de 
enheter som ska omfattas av direktivet 
definieras på ett annat sätt än genom 
hänvisning till deras rättsliga ställning. Det 
är således viktigt att upphandlande enheter 
från den offentliga respektive den privata 
sektorn behandlas lika. I överensstämmelse 
med artikel 345 i fördraget är det också 
nödvändigt att se till att medlemsstaternas 
egendomsordning inte påverkas på något 
sätt.

(11) För att ett verkligt öppnande av 
marknaden och en rättvis och balanserad 
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner på områdena energi, 
transporter och posttjänster ska 
säkerställas, är det nödvändigt att de 
enheter som ska omfattas av direktivet 
definieras på ett annat sätt än genom 
hänvisning till deras rättsliga ställning. Det 
är således viktigt att upphandlande enheter 
från den offentliga respektive den privata 
sektorn behandlas lika. I överensstämmelse 
med artikel 345 i fördraget är det också 
nödvändigt att se till att medlemsstaternas 
egendomsordning inte påverkas på något 
sätt.

Or. de

Ändringsförslag 299
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ett verkligt öppnande av 
marknaden och en rättvis och balanserad 
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner på områdena vatten, energi, 

(11) För att ett verkligt öppnande av 
marknaden och en rättvis och balanserad 
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner på områdena vatten, energi, 
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transporter och posttjänster ska 
säkerställas, är det nödvändigt att de 
enheter som ska omfattas av direktivet 
definieras på ett annat sätt än genom 
hänvisning till deras rättsliga ställning.
Det är således viktigt att upphandlande 
enheter från den offentliga respektive den 
privata sektorn behandlas lika. I 
överensstämmelse med artikel 345 i 
fördraget är det också nödvändigt att se till 
att medlemsstaternas egendomsordning 
inte påverkas på något sätt.

transporter och posttjänster ska 
säkerställas, är det nödvändigt att de 
enheter som ska omfattas av direktivet 
tydligt definieras vad gäller de särskilda 
uppgifter som de offentliga 
myndigheterna definierat. I 
överensstämmelse med artikel 345 i 
fördraget är det också nödvändigt att se till 
att medlemsstaternas egendomsordning 
inte påverkas på något sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att ett verkligt öppnande av 
marknaden och en rättvis och balanserad 
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster ska 
säkerställas, är det nödvändigt att de 
enheter som ska omfattas av direktivet 
definieras på ett annat sätt än genom 
hänvisning till deras rättsliga ställning.
Det är således viktigt att upphandlande 
enheter från den offentliga respektive den 
privata sektorn behandlas lika. I 
överensstämmelse med artikel 345 i 
fördraget är det också nödvändigt att se till 
att medlemsstaternas egendomsordning 
inte påverkas på något sätt.

(11) Det är viktigt att garantera att
upphandlande enheter från den offentliga 
respektive den privata sektorn behandlas 
lika. I överensstämmelse med artikel 345 i 
fördraget är det också nödvändigt att se till 
att medlemsstaternas egendomsordning 
inte påverkas på något sätt.

Or. en

Ändringsförslag 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De enheter som omfattas av 
direktivet bör inte definieras utifrån sin 
rättsliga ställning. Det är således viktigt 
att upphandlande enheter från den 
offentliga respektive den privata sektorn 
behandlas lika. I överensstämmelse med 
artikel 345 i fördraget är det också 
nödvändigt att se till att medlemsstaternas 
egendomsordning inte påverkas på något 
sätt.

Or. de

Ändringsförslag 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 303
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I enlighet med EU-domstolens 
relevanta rättspraxis ses spelverksamhet 
som en särskild form av ekonomisk 
verksamhet som inte direkt omfattas av 
tillämpningen av reglerna i fördraget och 
medlemsstaterna får själva bestämma om 
de ska tillämpa exklusiva koncessioner 
(en eller flera). Inkluderandet av 
spelverksamhet i tillämpningen för detta 
direktiv skulle därmed medföra rättslig 
osäkerhet och följaktligen är det lämpligt 
att undanta spelverksamhet från 
tillämpningen.

Or. en

Ändringsförslag 304
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter
på grundval av en exklusiv rättighet som 
aktören åtnjuter enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning eller 
förvaltningsbestämmelse och som beviljats 
i enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur som berör sådana 
verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av det 
allmänna undantaget från detta direktivs 

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer på grundval av en 
exklusiv rättighet som aktören åtnjuter 
enligt offentliggjord nationell lagstiftning, 
förordning eller förvaltningsbestämmelse 
och som beviljats i enlighet med fördraget 
och unionens sektorslagstiftning om 
förvaltning av nätinfrastruktur som berör 
sådana verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av det 
allmänna undantaget från detta direktivs 
tillämpning bör koncessioner avseende 
förvaltningen av nätinfrastruktur som 



PE496.581v03-00 58/177 AM\916800SV.doc

SV

tillämpning bör koncessioner enligt 
artikel 8.1 omfattas av skyldigheten att 
man offentliggör ett meddelande om 
koncessionstilldelning, i syfte att garantera 
grundläggande öppenhet och insyn, såvida 
inte krav på sådan öppenhet och insyn 
fastställs i sektorslagstiftning.

berör den verksamhet som avses i 
bilaga III omfattas av skyldigheten att man 
offentliggör ett meddelande om 
koncessionstilldelning, i syfte att garantera 
grundläggande öppenhet och insyn, såvida 
inte krav på sådan öppenhet och insyn 
fastställs i sektorslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 305
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter
på grundval av en exklusiv rättighet som 
aktören åtnjuter enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning eller 
förvaltningsbestämmelse och som beviljats 
i enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur som berör sådana 
verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av det 
allmänna undantaget från detta direktivs 
tillämpning bör koncessioner enligt artikel 
8.1 omfattas av skyldigheten att man 
offentliggör ett meddelande om 
koncessionstilldelning, i syfte att garantera 
grundläggande öppenhet och insyn, såvida 
inte krav på sådan öppenhet och insyn 
fastställs i sektorslagstiftning.

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som åtnjuter en 
exklusiv rättighet enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning, förordning eller 
förvaltningsbestämmelse och som beviljats 
i enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning, eftersom en sådan 
exklusiv rättighet gör det omöjligt att 
tillämpa ett konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. De koncessioner som avses 
är koncessioner om förvaltning av 
nätinfrastruktur som berör sådana 
verksamheter som avses i bilaga III, eller 
koncessioner som berör den verksamhet 
som avses i bilaga III och som vid tiden 
för antagandet av detta direktiv 
omfattades av en reglerad tariff enligt 
nationella föreskrifter. Som en avvikelse 
och utan att det påverkar de rättsliga 
följderna av det allmänna undantaget från 
detta direktivs tillämpning bör 
koncessioner om förvaltning av 
nätinfrastruktur som berör den 
verksamhet som avses i bilaga III, eller 
koncessioner som berör den verksamhet 
som avses i bilaga III och som vid tiden 
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för antagandet av detta direktiv 
omfattades av en reglerad tariff enligt 
nationella föreskrifter, omfattas av 
skyldigheten att man offentliggör ett 
meddelande om koncessionstilldelning, i 
syfte att garantera grundläggande öppenhet 
och insyn, såvida inte krav på sådan 
öppenhet och insyn fastställs i 
sektorslagstiftning.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av föredragandens ändringsförslag 9 (skäl 13) i anslutning till 
omformuleringen av artikel 8.1 i förslaget till direktiv (ändringsförslag 69).

Ändringsförslag 306
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter
på grundval av en exklusiv rättighet som 
de åtnjuter enligt offentliggjord nationell 
lagstiftning eller förvaltningsbestämmelse 
och som beviljats i enlighet med fördraget 
och unionens sektorslagstiftning om 
förvaltning av nätinfrastruktur som berör 
sådana verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av 
det allmänna undantaget från detta 
direktivs tillämpning bör koncessioner 
enligt artikel 8.1 omfattas av skyldigheten 
att man offentliggör ett meddelande om 

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som åtnjuter en 
exklusiv rättighet enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning, förordning eller 
förvaltningsbestämmelse och som beviljats 
i enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning, eftersom en sådan 
exklusiv rättighet gör det omöjligt att 
tillämpa ett konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. De koncessioner som avses 
omfattar förvaltning av nätinfrastruktur 
som berör den verksamhet som avses i 
bilaga III, en verksamhet som omfattas av 
en tariff som regleras på nationell nivå 
eller en verksamhet för vilken det 
socioekonomiska intresset kan anses vara 
viktigare.
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koncessionstilldelning, i syfte att 
garantera grundläggande öppenhet och 
insyn, såvida inte krav på sådan öppenhet 
och insyn fastställs i sektorslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter på 
grundval av en exklusiv rättighet som 
aktören åtnjuter enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning eller 
förvaltningsbestämmelse och som beviljats 
i enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur som berör sådana 
verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av det 
allmänna undantaget från detta direktivs 
tillämpning bör koncessioner enligt artikel 
8.1 omfattas av skyldigheten att man 
offentliggör ett meddelande om 
koncessionstilldelning, i syfte att garantera 
grundläggande öppenhet och insyn, såvida 
inte krav på sådan öppenhet och insyn 
fastställs i sektorslagstiftning.

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter på 
grundval av en exklusiv rättighet som 
aktören åtnjuter enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning eller 
förvaltningsbestämmelse, såsom offentliga 
koncessioner inom turist- och
rekreationsnäringen, och som beviljats i 
enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur som berör sådana 
verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av det 
allmänna undantaget från detta direktivs 
tillämpning bör koncessioner enligt 
artikel 8.1 omfattas av skyldigheten att 
man offentliggör ett meddelande om 
koncessionstilldelning, i syfte att garantera 
grundläggande öppenhet och insyn, såvida 
inte krav på sådan öppenhet och insyn 
fastställs i sektorslagstiftning.

Or. it
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Ändringsförslag 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter på 
grundval av en exklusiv rättighet som 
aktören åtnjuter enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning eller 
förvaltningsbestämmelse och som beviljats 
i enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur som berör sådana 
verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av det 
allmänna undantaget från detta direktivs 
tillämpning bör koncessioner enligt artikel 
8.1 omfattas av skyldigheten att man 
offentliggör ett meddelande om 
koncessionstilldelning, i syfte att garantera 
grundläggande öppenhet och insyn, såvida 
inte krav på sådan öppenhet och insyn 
fastställs i sektorslagstiftning.

(13) Det är lämpligt att från detta direktivs 
tillämpning undanta vissa 
tjänstekoncessioner som tilldelas 
ekonomiska aktörer som själva är 
upphandlande myndigheter eller enheter på 
grundval av en exklusiv rättighet som 
aktören åtnjuter enligt offentliggjord 
nationell lagstiftning eller 
förvaltningsbestämmelse, såsom offentliga 
koncessioner inom turist- och
rekreationsnäringen, och som beviljats i 
enlighet med fördraget och unionens 
sektorslagstiftning om förvaltning av 
nätinfrastruktur som berör sådana 
verksamheter som avses i bilaga III, 
eftersom en sådan exklusiv rättighet gör 
det omöjligt att tillämpa ett 
konkurrensutsatt förfarande för 
tilldelningen. Som en avvikelse och utan 
att det påverkar de rättsliga följderna av det 
allmänna undantaget från detta direktivs 
tillämpning bör koncessioner enligt 
artikel 8.1 omfattas av skyldigheten att 
man offentliggör ett meddelande om 
koncessionstilldelning, i syfte att garantera 
grundläggande öppenhet och insyn, såvida 
inte krav på sådan öppenhet och insyn 
fastställs i sektorslagstiftning.

Or. it

Ändringsförslag 309
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I enlighet med artikel 14 och 
protokoll 26 i EUF-fördraget står det 
medlemsstaterna och de lokala och 
regionala myndigheterna fritt att 
bestämma hur de vill organisera 
utförandet av allmännyttiga uppgifter 
med hjälp av sina egna interna resurser. 
De kan även utföra dessa uppgifter i 
samarbete med andra offentliga 
myndigheter eller sammanslutningar av 
offentliga myndigheter, via avtalsbaserad 
eller institutionell sammanslagning av 
behörighet, inom medlemsstaternas 
interna organisation. Detta samarbete 
regleras inte av EU-lagstiftningen om 
offentlig upphandling och koncessioner. 
EU-lagstiftningen ålägger inte 
myndigheterna att tillgripa en särskild 
rättslig form för att gemensamt utföra 
sina allmännyttiga uppgifter. 
Överföringen av befogenheter mellan 
offentliga myndigheter är en fråga om 
intern organisation och omfattas därmed 
inte av direktivets tillämpning.

Or. en

(Se regionkommitténs yttrande om tilldelning av koncessioner (ECOS-V-030), juli 2012.)

Ändringsförslag 310
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Detta direktiv inverkar inte på 
medlemsstaternas behörighet att tilldela, 
definiera och organisera allmännyttiga 
uppgifter i enlighet med protokoll 29 till 
fördragen om system för radio och tv i 
allmänhetens tjänst i medlemsstaterna.
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Or. fr

Motivering

Ett nytt skäl bör infogas där det uttryckligen hänvisas till Amsterdamprotokollet som ett 
instrument i EU:s primärrätt. Detta ändringsförslag är i linje med hänvisningen till 
Amsterdamprotokollet i kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner i 
gemenskapsrätten.

Ändringsförslag 311
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det är lämpligt att utesluta 
koncessioner för tjänster som gäller 
spelverksamheter som innebär en 
ekonomisk risk genom att ett 
penningbelopp satsas i hasardspel 
(lotterier, vadslagning) som utövas på 
nationell nivå av ett enda organ med 
ensamrätt som beviljats av en eller flera 
medlemsstater enligt tillämpliga och 
offentliggjorda lagar och andra 
författningar och i överensstämmelse med 
fördragen. Detta undantag motiveras av 
att beviljandet av ensamrätt till ett enda 
organ på nationell nivå gör det omöjligt 
att tillämpa ett konkurrensutsatt 
förfarande för tilldelningen. Det är också 
nödvändigt att bevara medlemsstaternas 
möjlighet att reglera spelsektorn på 
nationell nivå på grund av deras 
skyldighet att skydda den allmänna och 
sociala ordningen.

Or. fr

Motivering

Nytt beaktande som klargör undantaget av en del av spelsektorn (jämför föredragandens 
ändringsförslag 75). Beviljandet av ensamrätt gör det omöjligt att genomföra ett 
konkurrensutsatt förfarande. Medlemsstaterna bör också få ha kvar ett visst manöverutrymme 
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inom denna känsliga sektor (skydd av den allmänna och sociala ordningen). En medlemsstats 
handlingsmöjlighet i detta avseende bör inte försvagas av bestämmelser som inte passar 
sektorn (t.ex. nedläggning av hasardspelsverksamhet).

Ändringsförslag 312
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det är lämpligt att undanta vissa 
tjänste- och byggkoncessioner som 
tilldelas företag som är anknutna till en 
upphandlande enhet och som har som 
huvudsaklig verksamhet att tillhandahålla 
dessa tjänster eller byggentreprenader till 
den grupp som de tillhör snarare än att 
erbjuda dem på marknaden. Det är även 
lämpligt att undanta vissa tjänste- och 
byggkoncessioner som tilldelas av en 
upphandlande enhet till ett 
samriskföretag, bildat av ett antal 
upphandlande enheter för en verksamhet 
som omfattas av detta direktiv, och som 
enheten ingår i. Det bör emellertid 
säkerställas att detta undantag inte ger 
upphov till eventuell snedvridning av 
konkurrensen till förmån för de företag 
eller samriskföretag som är anknutna till 
den upphandlande enheten. Det bör 
därför införas en lämplig uppsättning 
regler, särskilt när det gäller såväl de 
maximigränser inom vilka företagen får 
erhålla en del av sin omsättning från 
marknaden och över vilka de förlorar 
möjligheten att tilldelas koncessioner utan 
konkurrensutsättning, som 
sammansättningen av samriskföretag och 
stabiliteten i relationerna mellan 
samriskföretagen och de upphandlande 
enheter som de består av.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 313
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det är lämpligt att undanta vissa 
tjänste- och byggkoncessioner som tilldelas 
företag som är anknutna till en 
upphandlande enhet och som har som 
huvudsaklig verksamhet att tillhandahålla 
dessa tjänster eller byggentreprenader till 
den grupp som de tillhör snarare än att 
erbjuda dem på marknaden. Det är även 
lämpligt att undanta vissa tjänste- och 
byggkoncessioner som tilldelas av en 
upphandlande enhet till ett samriskföretag, 
bildat av ett antal upphandlande enheter för 
en verksamhet som omfattas av detta 
direktiv, och som enheten ingår i. Det bör 
emellertid säkerställas att detta undantag 
inte ger upphov till eventuell snedvridning 
av konkurrensen till förmån för de företag 
eller samriskföretag som är anknutna till 
den upphandlande enheten. Det bör därför 
införas en lämplig uppsättning regler, 
särskilt när det gäller såväl de 
maximigränser inom vilka företagen får 
erhålla en del av sin omsättning från 
marknaden och över vilka de förlorar 
möjligheten att tilldelas koncessioner utan 
konkurrensutsättning, som 
sammansättningen av samriskföretag och 
stabiliteten i relationerna mellan 
samriskföretagen och de upphandlande 
enheter som de består av.

(14) Det är lämpligt att undanta vissa 
tjänste- och byggkoncessioner som tilldelas 
företag som är anknutna till en 
upphandlande enhet som inte är en 
upphandlande myndighet och som har 
som huvudsaklig verksamhet att 
tillhandahålla dessa tjänster eller 
byggentreprenader till den grupp som de 
tillhör snarare än att erbjuda dem på 
marknaden. Det är även lämpligt att 
undanta vissa tjänste- och 
byggkoncessioner som tilldelas av en 
upphandlande enhet till ett samriskföretag, 
bildat av ett antal upphandlande enheter 
som inte är upphandlande myndigheter
för en verksamhet som omfattas av detta 
direktiv, och som enheten ingår i. Det bör 
emellertid säkerställas att detta undantag 
inte ger upphov till eventuell snedvridning 
av konkurrensen till förmån för de företag 
eller samriskföretag som är anknutna till 
den upphandlande enheten. Det bör därför 
införas en lämplig uppsättning regler, 
särskilt när det gäller såväl de 
maximigränser inom vilka företagen får 
erhålla en del av sin omsättning från 
marknaden och över vilka de förlorar 
möjligheten att tilldelas koncessioner utan 
konkurrensutsättning, som 
sammansättningen av samriskföretag och 
stabiliteten i relationerna mellan 
samriskföretagen och de upphandlande 
enheter som de består av.

Or. fr
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Ändringsförslag 314
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det är lämpligt att undanta vissa 
tjänste- och byggkoncessioner som tilldelas 
företag som är anknutna till en 
upphandlande enhet och som har som 
huvudsaklig verksamhet att tillhandahålla 
dessa tjänster eller byggentreprenader till 
den grupp som de tillhör snarare än att 
erbjuda dem på marknaden. Det är även 
lämpligt att undanta vissa tjänste- och 
byggkoncessioner som tilldelas av en 
upphandlande enhet till ett samriskföretag, 
bildat av ett antal upphandlande enheter för 
en verksamhet som omfattas av detta 
direktiv, och som enheten ingår i. Det bör 
emellertid säkerställas att detta undantag 
inte ger upphov till eventuell snedvridning 
av konkurrensen till förmån för de företag 
eller samriskföretag som är anknutna till 
den upphandlande enheten. Det bör därför 
införas en lämplig uppsättning regler, 
särskilt när det gäller såväl de 
maximigränser inom vilka företagen får 
erhålla en del av sin omsättning från 
marknaden och över vilka de förlorar 
möjligheten att tilldelas koncessioner utan 
konkurrensutsättning, som 
sammansättningen av samriskföretag och 
stabiliteten i relationerna mellan 
samriskföretagen och de upphandlande 
enheter som de består av.

(14) Det är lämpligt att undanta vissa 
tjänste- och byggkoncessioner som tilldelas 
företag som är anknutna till en 
upphandlande enhet, med eller utan privat 
deltagande, och som har som huvudsaklig 
verksamhet att tillhandahålla dessa tjänster 
eller byggentreprenader till den grupp som 
de tillhör snarare än att erbjuda dem på 
marknaden. Det är även lämpligt att 
undanta vissa tjänste- och 
byggkoncessioner som tilldelas av en 
upphandlande enhet till ett samriskföretag, 
bildat av ett antal upphandlande enheter för 
en verksamhet som omfattas av detta 
direktiv, och som enheten ingår i. Det bör 
emellertid säkerställas att detta undantag 
inte ger upphov till eventuell snedvridning 
av konkurrensen till förmån för de företag 
eller samriskföretag som är anknutna till 
den upphandlande enheten. Det bör därför 
införas en lämplig uppsättning regler, 
särskilt när det gäller såväl de 
maximigränser inom vilka företagen får 
erhålla en del av sin omsättning från 
marknaden och över vilka de förlorar 
möjligheten att tilldelas koncessioner utan 
konkurrensutsättning, som 
sammansättningen av samriskföretag och 
stabiliteten i relationerna mellan 
samriskföretagen och de upphandlande 
enheter som de består av.

Or. fr
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Motivering

Förtydligande av artikel 11 i direktivet om anknutna företag. I denna artikel tillåts privat 
deltagande i anknutna och godkända företag, tvärtemot logiken i artikel 15 om samarbete 
mellan offentliga myndigheter, där inget privat deltagande i en juridisk person som 
kontrolleras av den upphandlande myndigheten eller enheten är möjlig. 

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

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Tjänstekontrakt som rör tjänster på 
civil- och katastrofskyddsområdet och 
säkerheten i vardagen ska däremot 
undantas från direktivets 
tillämpningsområde. Detta innefattar 
framför allt räddningstjänsten, som ingår 
i de tjänster som rör säkerheten i 
vardagen och som ska avgränsas från 
sjuktransporter. För att säkra ett 
framgångsrikt civil- och katastrofskydd 
inom ramen för säkerheten i vardagen, 
vilket ligger i medborgarnas intresse, 
borde det räcka att tillämpa principerna i 
primärrätten.

Or. de

Ändringsförslag 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det råder en betydande rättslig 
osäkerhet när det gäller i vilken mån 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
bör omfattas av reglerna för 

utgår
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koncessionstilldelning. Tolkningen av 
EU-domstolens rättspraxis varierar 
mellan medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter eller vissa 
upphandlande enheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall 
reglerna om offentlig tilldelning av 
koncessioner inte är tillämpliga på 
koncessioner som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens relevanta 
rättspraxis. Enbart det faktum att båda 
avtalsparterna själva är upphandlande 
myndigheter eller enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 utesluter inte i sig 
tillämpning av reglerna om tilldelning av 
koncessioner. Tillämpningen av reglerna 
för koncessionstilldelning bör dock inte 
inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska 
organisera fullgörandet av sitt offentliga 
uppdrag. Koncessioner som tilldelas 
kontrollerade enheter eller ett samarbete 
för gemensamt fullgörande av de 
medverkande upphandlande 
myndigheternas eller enheternas 
offentliga uppdrag bör därför undantas 
från tillämpningen av reglerna förutsatt 
att villkoren i detta direktiv är uppfyllda. 
Detta direktiv bör garantera att ett 
undantagande av samarbete mellan 
offentliga myndigheter inte leder till att 
konkurrensen snedvrids i förhållande till 
privata ekonomiska aktörer. En 
upphandlande myndighets deltagande 
som anbudsgivare i ett förfarande för 
offentlig upphandling får inte heller leda 
till en snedvridning av konkurrensen.

Or. en
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Ändringsförslag 317
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det råder en betydande rättslig 
osäkerhet när det gäller i vilken mån 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
bör omfattas av reglerna för 
koncessionstilldelning. Tolkningen av
EU-domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter eller vissa 
upphandlande enheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall 
reglerna om offentlig tilldelning av
koncessioner inte är tillämpliga på 
koncessioner som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens relevanta 
rättspraxis. Enbart det faktum att båda 
avtalsparterna själva är upphandlande 
myndigheter eller enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 utesluter inte i sig tillämpning 
av reglerna om tilldelning av koncessioner. 
Tillämpningen av reglerna för 
koncessionstilldelning bör dock inte 
inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sitt offentliga uppdrag. 
Koncessioner som tilldelas kontrollerade 
enheter eller ett samarbete för gemensamt 
fullgörande av de medverkande 
upphandlande myndigheternas eller 
enheternas offentliga uppdrag bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda. Detta direktiv bör garantera att 
ett undantagande av samarbete mellan 
offentliga myndigheter inte leder till att 
konkurrensen snedvrids i förhållande till 
privata ekonomiska aktörer. En 
upphandlande myndighets deltagande 
som anbudsgivare i ett förfarande för 

(17) Detta direktiv grundas på
EU-domstolens rättspraxis. I enlighet med 
denna rättspraxis klargör det under vilka 
förutsättningar koncessioner som ingås 
mellan offentliga myndigheter inte 
omfattas av direktivets tillämpning. Ett 
sådant klargörande bör vägledas av de 
principer som fastställts i domstolens 
relevanta rättspraxis. Enbart det faktum att 
båda avtalsparterna själva är upphandlande 
myndigheter eller enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 utesluter inte i sig tillämpning 
av reglerna om tilldelning av koncessioner. 
Tillämpningen av reglerna för 
koncessionstilldelning får dock inte 
inskränka upphandlande myndigheters rätt
att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sitt offentliga uppdrag. 
Tilldelning av koncessioner till
kontrollerade enheter eller ett samarbete 
för gemensamt fullgörande av de 
medverkande upphandlande 
myndigheternas eller enheternas offentliga 
uppdrag bör därför undantas från 
tillämpningen av detta direktiv förutsatt att 
villkoren är uppfyllda.
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offentlig upphandling får inte heller leda 
till en snedvridning av konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 318
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det råder en betydande rättslig 
osäkerhet när det gäller i vilken mån 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
bör omfattas av reglerna för 
koncessionstilldelning. Tolkningen av
EU-domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter eller vissa 
upphandlande enheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig tilldelning av koncessioner 
inte är tillämpliga på koncessioner som 
ingås mellan upphandlande myndigheter.
Ett sådant klargörande bör vägledas av de 
principer som fastställts i domstolens 
relevanta rättspraxis. Enbart det faktum att 
båda avtalsparterna själva är upphandlande 
myndigheter eller enheter i enlighet med 
artikel 4.1.1 utesluter inte i sig tillämpning 
av reglerna om tilldelning av koncessioner.
Tillämpningen av reglerna för 
koncessionstilldelning bör dock inte 
inskränka upphandlande myndigheters
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sitt offentliga uppdrag.
Koncessioner som tilldelas kontrollerade 
enheter eller ett samarbete för gemensamt 
fullgörande av de medverkande 
upphandlande myndigheternas eller 
enheternas offentliga uppdrag bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna 
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda. Detta direktiv bör garantera att 

(17) Det råder en betydande rättslig 
osäkerhet när det gäller i vilken mån 
samarbete mellan upphandlande
myndigheter bör omfattas av reglerna för 
koncessionstilldelning, oavsett om dessa är 
offentliga myndigheter eller 
offentligrättsliga organ varav vissa har 
privat deltagande utan vinstsyfte för 
tillgodoseendet av behov i allmänhetens 
intresse av annat slag än industriellt och 
kommersiellt i enlighet med artikel 6a i 
detta direktiv. Tolkningen av
EU-domstolens rättspraxis när det gäller 
samarbete mellan offentliga myndigheter
varierar mellan medlemsstaterna och även 
mellan upphandlande myndigheter. Det 
gäller även villkoren för extensiv och 
proportionerlig tillämpning av 
rättspraxisen på samarbete mellan 
offentligrättsliga organ, vilka till skillnad 
från offentliga myndigheter kan ha privat 
deltagande utan vinstsyfte i enlighet med 
gällande lagstiftning i medlemsstaterna 
och när det gäller begreppet socialt 
företag så som detta definieras i 
kommissionens meddelande av den 
25 oktober 2011, ”Initiativ för socialt 
företagande”. Det är därför nödvändigt att 
klargöra i vilka fall reglerna om offentlig 
tilldelning av koncessioner inte är 
tillämpliga på koncessioner som ingås 
mellan upphandlande myndigheter, 
offentliga myndigheter och 
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ett undantagande av samarbete mellan 
offentliga myndigheter inte leder till att 
konkurrensen snedvrids i förhållande till 
privata ekonomiska aktörer. En 
upphandlande myndighets deltagande som 
anbudsgivare i ett förfarande för offentlig 
upphandling får inte heller leda till en 
snedvridning av konkurrensen.

offentligrättsliga organ. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens relevanta
rättspraxis om samarbete mellan 
offentliga myndigheter och om en 
extensiv och proportionerlig tillämpning 
av dem på samarbete mellan 
offentligrättsliga organ vars avsaknad av 
vinstdrivande syfte fastställts i enlighet 
med artikel 4.1.1 i detta direktiv. Enbart 
det faktum att båda avtalsparterna själva är 
upphandlande myndigheter utesluter inte i 
sig tillämpning av reglerna om tilldelning 
av koncessioner. Tillämpningen av 
reglerna för koncessionstilldelning får
dock inte inskränka upphandlande 
myndigheters rätt att fritt besluta om hur 
de ska organisera fullgörandet av sitt 
offentliga uppdrag. Kontrakt som tilldelas 
kontrollerade enheter eller ett samarbete 
för gemensamt fullgörande av de 
medverkande upphandlande 
myndigheternas offentliga uppdrag bör 
därför undantas från tillämpningen av 
reglerna förutsatt att villkoren i detta 
direktiv är uppfyllda. Koncessioner som 
ingås med kontrollerade enheter och 
samarbete genom gemensamt förfogande 
över de medel som krävs för utförandet av 
allmännyttiga tjänster och gemensamt 
utförande av allmännyttiga tjänster av 
upphandlande myndigheter som deltar 
inom ramen för medlemsstaternas 
organisation och lagstiftning omfattas 
inte av reglerna om offentlig upphandling 
av koncessioner om de villkor som 
definieras i detta direktiv är uppfyllda.  I 
dessa villkor bör man särskilt beakta 
definitionen av offentligrättsligt organ 
och begreppet socialt företag, som kan 
innehålla privata deltagande utan 
vinstsyfte och med social nyttoverkan som 
regleras av medlemsstaternas lagstiftning.  
Dessutom bör överföring av befogenheter 
med avseende på allmännyttiga uppgifter 
som medför en övergripande överföring 
av ansvar mellan lokala offentliga 
myndigheter, eller mellan lokala 
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offentliga myndigheter och grupper som 
uteslutande består av lokala offentliga 
myndigheter, inom ramen för 
medlemsstaternas interna organisation, 
undantas från tillämpningen av reglerna i 
detta direktiv. Detta direktiv bör garantera 
att ett undantagande av samarbete mellan 
offentliga myndigheter inte leder till att 
konkurrensen snedvrids i förhållande till 
privata ekonomiska aktörer. En 
upphandlande myndighets deltagande som 
anbudsgivare i ett förfarande för offentlig 
upphandling får inte heller leda till en 
snedvridning av konkurrensen. För att 
uppnå detta bör villkoren för uteslutande 
av kontrakt från detta direktivs 
tillämpningsområde tolkas restriktivt.  
Utifall att något av de kumulativa 
villkoren för uteslutande från 
tillämpningsområdet inte längre uppfylls 
under en kontraktsperiod eller en 
samarbetsperiod som uteslutits ur 
upphandlingsreglerna, måste det 
pågående kontraktet eller samarbetet 
öppnas för konkurrens genom vanliga 
upphandlingsförfaranden.

Or. fr

Ändringsförslag 319
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att förhindra avskärmning av 
marknaden eller långvarig snedvridning 
av konkurrensen bör koncessionens 
varaktighet begränsas.

Or. de



AM\916800SV.doc 73/177 PE496.581v03-00

SV

Ändringsförslag 320
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att garantera att bygg- och 
tjänstekoncessioner över ett visst värde
som tilldelas av upphandlande enheter och 
myndigheter offentliggörs på lämpligt sätt 
bör det vara obligatoriskt att offentliggöra 
ett koncessionsmeddelande i Europeiska 
unionens officiella tidning innan 
kontrakten tilldelas. Koncessioner har ett 
tydligt gränsöverskridande intresse för 
ekonomiska aktörer som är etablerade i 
andra medlemsstater, vilket bör beaktas 
vid fastställandet av tröskelvärdena. För 
att beräkna värdet av en tjänstekoncession 
måste hänsyn tas till det uppskattade 
värdet av samtliga tjänster som ska 
tillhandahållas av koncessionshavaren ur 
en potentiell anbudsgivares synvinkel.

(18) För att garantera att bygg- och 
tjänstekoncessioner över ett visst
tröskelvärde som tilldelas av upphandlande 
enheter och myndigheter offentliggörs på 
lämpligt sätt bör det vara obligatoriskt att 
offentliggöra ett koncessionsmeddelande i 
Europeiska unionens officiella tidning 
innan kontrakten tilldelas.

Or. en

Ändringsförslag 321
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 
offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 
offentliggörande endast ske inom tydligt 
avgränsade områden och begränsas till 
fall då det redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen eller då 
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aktör som kan utföra koncessionen. Endast 
situationer där det objektivt sett står klart 
att endast en ekonomisk aktör kan 
fullgöra kontraktet kan motivera 
tilldelning av en koncession utan 
offentliggörande till en ekonomisk aktör, 
där denna situation inte har skapats av 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten själv med tanke på det framtida 
tilldelningsförfarandet och där det inte 
finns tillgång till några lämpliga 
alternativa lösningar, vilket bör 
utvärderas noga.

föremålet för koncessionen rör särskilda 
tjänster med en minimal 
gränsöverskridande påverkan.

Or. en

Ändringsförslag 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 
offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen. Endast 
situationer där det objektivt sett står klart 
att endast en ekonomisk aktör kan fullgöra 
kontraktet kan motivera tilldelning av en 
koncession utan offentliggörande till en
ekonomisk aktör, där denna situation inte 
har skapats av den upphandlande 
myndigheten eller enheten själv med tanke 
på det framtida tilldelningsförfarandet och 
där det inte finns tillgång till några 
lämpliga alternativa lösningar, vilket bör 

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 
offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen. Endast 
situationer där det objektivt sett står klart 
att endast en ekonomisk aktör kan fullgöra 
kontraktet kan motivera tilldelning av en 
koncession utan offentliggörande till en 
ekonomisk aktör, där denna situation inte 
har skapats av den upphandlande 
myndigheten eller enheten själv med tanke 
på det framtida tilldelningsförfarandet.
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utvärderas noga.

Or. en

Motivering

Anledningen till att den sista meningen har strukits är att formuleringen är otydlig och att den 
inte återfinns i motsvarande klausul i huvuddirektivet.

Ändringsförslag 323
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med hänsyn till de skadliga 
effekterna på konkurrensen bör
tilldelning av koncessioner utan föregående 
offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen. Endast 
situationer där det objektivt sett står klart 
att endast en ekonomisk aktör kan fullgöra 
kontraktet kan motivera tilldelning av en 
koncession utan offentliggörande till en 
ekonomisk aktör, där denna situation inte 
har skapats av den upphandlande 
myndigheten eller enheten själv med 
tanke på det framtida 
tilldelningsförfarandet och där det inte 
finns tillgång till några lämpliga 
alternativa lösningar, vilket bör 
utvärderas noga.

(19) Tilldelning av koncessioner utan 
föregående offentliggörande bör tillåtas i
fall då det redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen. Endast 
situationer där det objektivt sett står klart 
att endast en ekonomisk aktör kan fullgöra 
kontraktet eller om koncessionen rör 
sociala tjänster och andra särskilda 
tjänster av socioekonomisk betydelse eller 
om medborgarnas intressen, miljön och 
klimatet anses vara viktigare eller tjänster 
med minimal gränsöverskridande 
påverkan.

Or. en
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Ändringsförslag 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 
offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen. Endast 
situationer där det objektivt sett står klart 
att endast en ekonomisk aktör kan fullgöra 
kontraktet kan motivera tilldelning av en 
koncession utan offentliggörande till en 
ekonomisk aktör, där denna situation inte 
har skapats av den upphandlande 
myndigheten eller enheten själv med tanke 
på det framtida tilldelningsförfarandet och 
där det inte finns tillgång till några 
lämpliga alternativa lösningar, vilket bör 
utvärderas noga.

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 
offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen, som i 
fallet med innehavare av 
badanläggningar som ligger på upplåten 
mark. Endast situationer där det objektivt 
sett står klart att endast en ekonomisk aktör 
kan fullgöra kontraktet kan motivera 
tilldelning av en koncession utan 
offentliggörande till en ekonomisk aktör, 
där denna situation inte har skapats av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
själv med tanke på det framtida 
tilldelningsförfarandet och där det inte 
finns tillgång till några lämpliga alternativa 
lösningar, vilket bör utvärderas noga.

Or. it

Ändringsförslag 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 

(19) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör tilldelning av 
koncessioner utan föregående 
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offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen. Endast 
situationer där det objektivt sett står klart 
att endast en ekonomisk aktör kan fullgöra 
kontraktet kan motivera tilldelning av en 
koncession utan offentliggörande till en 
ekonomisk aktör, där denna situation inte 
har skapats av den upphandlande 
myndigheten eller enheten själv med tanke 
på det framtida tilldelningsförfarandet och 
där det inte finns tillgång till några 
lämpliga alternativa lösningar, vilket bör 
utvärderas noga.

offentliggörande endast ske under mycket 
exceptionella omständigheter. Detta 
undantag bör begränsas till fall då det 
redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst för att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan utföra koncessionen, som i 
fallet med innehavare av 
badanläggningar som ligger på upplåten 
mark. Endast situationer där det objektivt 
sett står klart att endast en ekonomisk aktör 
kan fullgöra kontraktet kan motivera 
tilldelning av en koncession utan 
offentliggörande till en ekonomisk aktör, 
där denna situation inte har skapats av den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
själv med tanke på det framtida 
tilldelningsförfarandet och där det inte 
finns tillgång till några lämpliga alternativa 
lösningar, vilket bör utvärderas noga.

Or. it

Ändringsförslag 326
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 327
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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vattenförsörjning), som visat på 
möjligheter till gränsöverskridande 
handel.

Or. de

Motivering

Den principiella skillnaden mellan A- och B-tjänster på upphandlingsområdet måste 
behållas.  Sociala tjänster, kulturella tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster har ingen eller 
endast mycket liten relevans för den inre marknaden. På grund av vattensektorns särskilda 
hygien- och miljökrav måste även vattensektorn hanteras separat. I enlighet med artikel 17 i 
direktiv 2004/18/EG bör vattentjänster därför undantas från direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 329
Peter Simon

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

B-tjänsterna måste behålla sin privilegierade ställning. Sociala tjänster samt hälso- och 
sjukvårdstjänster har liten relevans för den inre marknaden och tillhandahålls i regel lokalt.  
Eftersom vatten är livsnödvändigt måste man agera med känslighet på detta område och ta 
hänsyn till såväl miljö- som hygienfaktorer. I enlighet med artikel 17 i direktiv 2004/18/EG 
bör vattentjänster undantas från tillämpningsområdet för direktivet om tilldelning av 
koncessioner.

Ändringsförslag 331
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En översyn av så kallade prioriterade 
och icke-prioriterade tjänster (”A- och 
B-tjänster”) som genomförts av 
kommissionen visar att det inte är 
motiverat att begränsa den fullständiga 
tillämpningen av 

utgår
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upphandlingslagstiftningen till en 
begränsad grupp tjänster. Därför bör 
detta direktiv vara tillämpligt på en rad 
tjänster (som cateringtjänster och 
vattenförsörjning), som visat på 
möjligheter till gränsöverskridande 
handel.

Or. de

Ändringsförslag 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Man har ännu inte kommit överens om exakt vilka tjänster som ska ingå utan detta kommer 
att diskuteras under kommande förhandlingar.

Ändringsförslag 333
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)



PE496.581v03-00 82/177 AM\916800SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) De så kallade personliga tjänsterna 
ska undantas från den fullständiga 
tillämpningen av direktivet, eftersom de är 
av begränsat gränsöverskridande intresse 
(t.ex. vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster och utbildningstjänster, 
inklusive räddningstjänster). Dessa 
tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt 
mellan medlemsstaterna på grund av 
olika kulturella traditioner. Därför 
tillämpas ett starkt reducerat, enkelt 
system med endast två öppenhetskrav.

Or. de

Ändringsförslag 334
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

likabehandling av ekonomiska aktörer 
respekteras samtidigt som upphandlande 
myndigheter och enheter kan beakta den 
berörda tjänstens särskilda egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 335
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Mot bakgrund av den utvärdering i 
samband med reformen av reglerna för 
offentlig upphandling som genomförts av 
kommissionen är det lämpligt att från den 
fullständiga tillämpningen av detta 
direktiv endast undanta sådana tjänster 
som har en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt 

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

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

Or. de

Ändringsförslag 336
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Mot bakgrund av den utvärdering i 
samband med reformen av reglerna för 

(21) Mot bakgrund av den utvärdering i 
samband med reformen av reglerna för 



AM\916800SV.doc 85/177 PE496.581v03-00

SV

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

offentlig upphandling som genomförts av 
kommissionen är det lämpligt att från den 
fullständiga tillämpningen av detta direktiv 
endast undanta sådana tjänster som har en 
begränsad gränsöverskridande dimension, 
nämligen de så kallade personliga 
tjänsterna, t.ex. vissa sociala tjänster, 
hälso- och sjukvårdstjänster samt 
utbildningstjänster. Dessa tjänster 
tillhandahålls i ett särskilt sammanhang 
som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för koncessioner för 
dessa tjänster, vilket bör beakta att de 
började regleras först nyligen. Ett krav på 
offentliggörande av ett meddelande om 
koncessionstilldelning för alla 
koncessioner av ett värde som minst 
uppgår till de tröskelvärden som fastställs i 
detta direktiv är ett lämpligt sätt att 
garantera att principerna om öppenhet och 
insyn respekteras samtidigt som
uppdragsgivarna kan beakta den berörda 
tjänstens särskilda egenskaper.
Medlemsstaterna bör se till att
uppdragsgivaren kan beakta behovet av att 
garantera innovation samt, i enlighet med 
protokoll 26 till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, en hög kvalitets-
och säkerhetsnivå, samt överkomliga 
priser, likabehandling och främjande av 
allmän tillgänglighet och av användarnas 
rättigheter.

Or. fr

Motivering

För att få texten att överensstämma med de ändringar som föreslagits i utkastet till 
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betänkande (att stryka mellanliggande tröskelvärden, där det bara finns kvar en möjlig 
tröskel, nämligen på 5 miljoner euro).

Ändringsförslag 337
Peter Simon

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

särskilda egenskaper. Medlemsstaterna bör 
se till att upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta behovet av att garantera 
tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomst, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov,
delaktighet och inflytande för användare 
samt innovation.

Or. de

Ändringsförslag 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

detta direktiv är därför ett lämpligt sätt att 
informera potentiella anbudsgivare om 
affärsmöjligheter och alla berörda parter 
om antal och typer av tilldelade kontrakt.
Dessutom bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för tilldelning av 
koncessionskontrakt för sådana tjänster i 
syfte att garantera att principerna om 
öppenhet och insyn samt likabehandling av 
ekonomiska aktörer respekteras samtidigt 
som upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta den berörda tjänstens 
särskilda egenskaper. Medlemsstaterna bör 
se till att upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta behovet av att garantera 
tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomst, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
delaktighet och inflytande för användare 
samt innovation.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för enklare system för sociala tjänster och andra typer av tjänster bör 
utökas.

Ändringsförslag 339
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Mot bakgrund av den utvärdering i 
samband med reformen av reglerna för 
offentlig upphandling som genomförts av 
kommissionen är det lämpligt att från den 
fullständiga tillämpningen av detta 
direktiv endast undanta sådana tjänster
som har en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 

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

sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för koncessioner för 
dessa tjänster, vilket bör beakta att de 
började regleras först nyligen. Ett krav på 
offentliggörande av ett meddelande om 
koncessionstilldelning för alla 
koncessioner av ett värde som minst 
uppgår till de tröskelvärden som fastställs i 
detta direktiv är ett lämpligt sätt att 
garantera att principerna om öppenhet och 
insyn respekteras samtidigt som de
upphandlande myndigheterna och 
enheterna kan beakta den berörda tjänstens 
särskilda egenskaper. Medlemsstaterna bör 
se till att upphandlande myndigheter och 
enheter kan beakta behovet av att garantera
innovation, tjänsternas kvalitet, 
kontinuitet, åtkomst, tillgänglighet och 
omfattning, likabehandling, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, minimal 
klimatpåverkan, olika användarkategoriers 
specifika behov, delaktighet och inflytande 
för användare samt innovation.

Or. en

Ändringsförslag 340
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Detta direktiv inverkar inte på de 
nationella, regionala och lokala 
myndigheternas frihet att under 
iakttagande av fördragen definiera 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
Direktivet inverkar inte heller på de 
nationella, regionala och lokala 
myndigheternas behörighet att 
tillhandahålla, låta utföra och finansiera 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i 
enlighet med artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
protokoll 26 till det fördraget. 

Or. fr

Motivering

Detta är en påminnelse om de nationella, regionala och lokala myndigheternas frihet att 
definiera tjänster i allmänt ekonomiskt intresse och att tillhandahålla, låta utföra och 
finansiera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i enlighet med fördragen.

Ändringsförslag 341
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, bör medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Reglerna i detta direktiv 
förhindrar inte medlemsstaterna att 
tillämpa särskilda kvalitetskriterier vid 
valet av tjänsteleverantörer, exempelvis de 
kriterier i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd.

(22) Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, ska medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Reglerna i detta direktiv 
förhindrar inte medlemsstaterna att 
tillämpa särskilda kvalitetskriterier vid 
valet av tjänsteleverantörer, exempelvis de 
kriterier i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd.



AM\916800SV.doc 91/177 PE496.581v03-00

SV

Medlemsstaterna och/eller offentliga 
myndigheter bör ha frihet att tillhandahålla 
dessa tjänster själva eller att organisera 
sociala tjänster på ett sätt som inte medför 
ingående av koncessioner, exempelvis 
genom att enbart finansiera sådana tjänster 
eller genom att bevilja licens eller tillstånd 
till alla ekonomiska aktörer som uppfyller 
de krav som den upphandlande 
myndigheten eller enheten uppställt i 
förväg, utan några gränser eller kvoter,
förutsatt att systemet tryggar tillräckligt 
offentliggörande och överensstämmer
med principerna om öppenhet och icke-
diskriminering.

Medlemsstaterna och/eller offentliga 
myndigheter bör ha frihet att tillhandahålla 
dessa tjänster själva eller att organisera 
sociala tjänster på ett sätt som inte medför 
ingående av koncessioner, exempelvis 
genom att enbart finansiera sådana tjänster 
eller genom att bevilja licens eller tillstånd 
till alla ekonomiska aktörer som uppfyller 
de krav som den upphandlande 
myndigheten eller enheten uppställt i 
förväg, förutsatt att systemet tryggar
överensstämmelse med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, bör medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Reglerna i detta direktiv 
förhindrar inte medlemsstaterna att 
tillämpa särskilda kvalitetskriterier vid 
valet av tjänsteleverantörer, exempelvis de 
kriterier i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd.
Medlemsstaterna och/eller offentliga 
myndigheter bör ha frihet att tillhandahålla 
dessa tjänster själva eller att organisera 
sociala tjänster på ett sätt som inte medför 
ingående av koncessioner, exempelvis 
genom att enbart finansiera sådana tjänster 
eller genom att bevilja licens eller tillstånd 

(22) Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, ska medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Reglerna i detta direktiv 
förhindrar inte medlemsstaterna att 
tillämpa särskilda kvalitetskriterier vid 
valet av tjänsteleverantörer, exempelvis de 
kriterier i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd.
Medlemsstaterna och/eller offentliga 
myndigheter bör ha frihet att tillhandahålla 
dessa tjänster själva eller att organisera 
sociala tjänster på ett sätt som inte medför 
ingående av koncessioner, exempelvis 
genom att enbart finansiera sådana tjänster 
eller genom att bevilja licens eller tillstånd 
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till alla ekonomiska aktörer som uppfyller 
de krav som den upphandlande 
myndigheten eller enheten uppställt i 
förväg, utan några gränser eller kvoter, 
förutsatt att systemet tryggar tillräckligt 
offentliggörande och överensstämmer med 
principerna om öppenhet och icke-
diskriminering.

till eller ingå avtal med alla ekonomiska 
aktörer som uppfyller de krav som den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Or. de

Motivering

Förtydligande av att sociala tjänster inte bara kan organiseras genom att bevilja licenser 
eller tillstånd utan även genom att ingå avtal så att dessa tjänster står öppna för alla 
marknadsaktörer som uppfyller på förhand fastställda kriterier.

Ändringsförslag 343
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, bör medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Reglerna i detta direktiv 
förhindrar inte medlemsstaterna att 
tillämpa särskilda kvalitetskriterier vid 
valet av tjänsteleverantörer, exempelvis de 
kriterier i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd.
Medlemsstaterna och/eller offentliga 
myndigheter bör ha frihet att tillhandahålla 
dessa tjänster själva eller att organisera 
sociala tjänster på ett sätt som inte medför 
ingående av koncessioner, exempelvis 
genom att enbart finansiera sådana tjänster 
eller genom att bevilja licens eller tillstånd 
till alla ekonomiska aktörer som uppfyller 

(22) Med hänsyn till betydelsen av det 
kulturella sammanhanget och dessa 
tjänsters känslighet, ska medlemsstaterna 
ges stor frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Reglerna i detta direktiv 
förhindrar inte medlemsstaterna att 
tillämpa särskilda kvalitetskriterier vid 
valet av tjänsteleverantörer, exempelvis de 
kriterier i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd.
Medlemsstaterna och/eller offentliga 
myndigheter bör ha frihet att tillhandahålla
dessa tjänster och samtliga tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse själva eller att 
organisera sociala tjänster, såsom samtliga 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
på ett sätt som inte medför ingående av 
koncessioner, exempelvis genom att enbart 
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de krav som den upphandlande 
myndigheten eller enheten uppställt i 
förväg, utan några gränser eller kvoter, 
förutsatt att systemet tryggar tillräckligt 
offentliggörande och överensstämmer med 
principerna om öppenhet och icke-
diskriminering.

finansiera sådana tjänster eller genom att 
bevilja licens eller tillstånd till alla 
ekonomiska aktörer som uppfyller de krav 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten uppställt i förväg, utan några 
gränser eller kvoter, förutsatt att systemet 
tryggar tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Or. fr

Ändringsförslag 344
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, i enlighet med vad som föreskrivs 
i artiklarna 14 och 106 i EUF-fördraget, 
har ofta ett vinstsyfte men de är i första 
hand av samhällsomfattande intresse och 
medlemsstaterna har därför infört 
särskilda skyldigheter att tillhandahålla 
dem. Tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse ses som nödvändiga av 
myndigheterna även om det kanske inte 
finns tillräckligt starka 
marknadsincitament för att tillhandahålla 
dem. Tillgodoseendet av krav på allmänna 
tjänster kan omfatta särskilda eller 
exklusiva rättigheter och särskilda 
finansieringssystem. Tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, såsom de definieras
av medlemsstaten, tillhandahålls inte och 
kan inte heller tillhandahållas av 
marknaden med tillfredsställande resultat 
enligt villkor såsom pris, objektiva 
kvalitetskriterier, kontinuitet och 
tillgänglighet och i enlighet med 
allmänintresset. Detta direktiv påverkar 
inte medlemsstaternas befogenhet att 
fastställa vad som är en tjänst av allmänt 
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ekonomiskt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 345
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Förfarandet för tilldelning av 
koncessionskontrakt bör innefatta flera 
olika faser, bland annat att det 
offentliggörs ett meddelande om 
koncession, så att en uppdragsgivare som 
önskar tilldela en koncession kan 
tillkännage sin avsikt, att de av saken 
intresserade ekonomiska aktörerna 
besvarar meddelandet genom att 
tillkännage sitt deltagande, att villkoren 
för deltagande hos de anbudssökande 
verifieras, att de anbudssökande lämnar 
in ett anbud,  att uppdragsgivaren har rätt 
att utgående från objektiva 
tilldelningskriterier förhandla med 
anbudsgivaren, och slutligen  att 
uppdragsgivaren fattar beslut om 
tilldelning av koncessionskontraktet och 
att ett meddelande om tilldelning 
offentliggörs. Även mellanliggande faser 
bör kunna föreskrivas, bland annat att det 
väljs ut vissa anbudssökande som beviljas 
rätt att lämna in ett anbud och att de 
anbudssökande som då blivit valda 
tillställs en inbjudan att lämna in ett 
anbud. Uppdragsgivaren bör även kunna 
kontakta ekonomiska aktörer som inte 
besvarat meddelandet om koncession.  
Dessutom bör ordningen mellan vissa 
etapper kunna kastas om, förutsatt att 
principerna om öppenhet och icke 
diskriminering respekteras, inklusive 
exempelvis att man analyserar inlämnade 
anbud innan urvalskriterierna verifieras.  
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Om inte annat följer av bestämmelserna i 
detta direktiv bör uppdragsgivaren få stor 
frihet att fastställa förfarandet för val av 
koncessionshavare och de enda två faser 
som bör vara obligatoriska är att ett 
meddelande om koncession bör 
offentliggöras i början av förfarandet, 
utom i de fall när direktivet inte innefattar 
krav på detta, samt att ett meddelande om 
tilldelning bör offentliggöras i slutet av 
förfarandet. Denna frihet bör uppvägas 
av en skyldighet till öppenhet och insyn 
och till likabehandling av anbudssökande 
och anbudsgivare.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av föredragandens ändringsförslag 18 om den rättsliga ram i vilken ändringar 
kan göras av ordningen mellan etapperna. Uppdragsgivaren ges ett stort manöverutrymme 
när det gäller organiserandet av förfarandet. Denna frihet bör dock inte utövas till nackdel 
för insynen i förfarandet eller principen om icke-diskriminering mellan 
anbudssökande/anbudsgivare.

Ändringsförslag 346
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att alla intresserade aktörer ska 
kunna lämna in ansökningar och anbud 
bör upphandlande myndigheter och 
enheter vara skyldiga att respektera en 
minimitidsfrist för mottagande av 
ansökningar och anbud.

(23) För att alla intresserade aktörer ska 
kunna lämna in ansökningar bör 
uppdragsgivarna vara skyldiga att 
respektera en minimitidsfrist för 
mottagande av ansökningar och anbud.

Or. fr
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Ändringsförslag 347
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Valet och tillämpningen av 
proportionella, icke-diskriminerande och 
rättvisa kriterier för urval av ekonomiska 
aktörer är avgörande för att de ska kunna 
få effektiv tillgång till de ekonomiska 
möjligheter som koncessioner innebär. I 
synnerhet kan en anbudssökandes 
möjlighet att lita på kapaciteten hos andra 
enheter vara avgörande för att små och 
medelstora företag ska kunna delta. 
Därför är det lämpligt att föreskriva att 
urvalskriterierna endast bör gälla den 
ekonomiska aktörens tekniska, finansiella 
och ekonomiska kapacitet, att de 
offentliggörs i koncessionsmeddelandet 
och inte får hindra en ekonomisk aktör 
från att åberopa kapaciteten hos andra 
enheter, oberoende av hur aktören rent 
juridiskt hänger samman med dessa 
enheter, om aktören visar för den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
att de resurser som krävs finns 
tillgängliga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 348
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Valet och tillämpningen av 
proportionella, icke-diskriminerande och 
rättvisa kriterier för urval av ekonomiska 
aktörer är avgörande för att de ska kunna få 

(24) Valet och tillämpningen av 
proportionella, icke-diskriminerande och 
rättvisa kriterier för urval av ekonomiska 
aktörer är avgörande för att de ska kunna få 
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effektiv tillgång till de ekonomiska 
möjligheter som koncessioner innebär. I 
synnerhet kan en anbudssökandes 
möjlighet att lita på kapaciteten hos andra 
enheter vara avgörande för att små och 
medelstora företag ska kunna delta. Därför 
är det lämpligt att föreskriva att 
urvalskriterierna endast bör gälla den 
ekonomiska aktörens tekniska, finansiella 
och ekonomiska kapacitet, att de 
offentliggörs i koncessionsmeddelandet 
och inte får hindra en ekonomisk aktör från 
att åberopa kapaciteten hos andra enheter, 
oberoende av hur aktören rent juridiskt 
hänger samman med dessa enheter, om 
aktören visar för den upphandlande 
myndigheten eller enheten att de resurser 
som krävs finns tillgängliga.

effektiv tillgång till de ekonomiska 
möjligheter som koncessioner innebär. I 
synnerhet kan en anbudssökandes 
möjlighet att lita på kapaciteten hos andra 
enheter vara avgörande för att små och 
medelstora företag ska kunna delta. Därför 
är det lämpligt att föreskriva att 
urvalskriterierna bör gälla den ekonomiska 
aktörens tekniska, finansiella och 
ekonomiska kapacitet, och även, för 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
att dessa tjänster ska följa de 
bestämmelser som gäller för miljö, sociala 
frågor och sammanhållning och hålla en 
hög nivå av kvalitet, säkerhet och 
överkomlighet, likabehandling samt 
främjande av allmän tillgång och 
användarnas rättigheter, samt att 
kriterierna ska offentliggöras i 
koncessionsmeddelandet och inte kan
hindra en ekonomisk aktör från att åberopa 
kapaciteten hos andra enheter, oberoende 
av hur aktören rent juridiskt hänger 
samman med dessa enheter, om aktören 
visar för den upphandlande myndigheten 
eller enheten att de resurser som krävs 
finns tillgängliga.

Or. fr

Ändringsförslag 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Valet och tillämpningen av 
proportionella, icke-diskriminerande och 
rättvisa kriterier för urval av ekonomiska 
aktörer är avgörande för att de ska kunna 
få effektiv tillgång till de ekonomiska 
möjligheter som koncessioner innebär. I 
synnerhet kan en anbudssökandes 
möjlighet att lita på kapaciteten hos andra 

(24) Valet och tillämpningen av 
proportionella, icke-diskriminerande och 
rättvisa kriterier för urval är viktigt. I 
synnerhet kan en anbudssökandes 
möjlighet att lita på kapaciteten hos andra 
enheter vara avgörande för att små och 
medelstora företag ska kunna delta. Därför 
är det lämpligt att föreskriva att 



PE496.581v03-00 98/177 AM\916800SV.doc

SV

enheter vara avgörande för att små och 
medelstora företag ska kunna delta. Därför 
är det lämpligt att föreskriva att 
urvalskriterierna endast bör gälla den 
ekonomiska aktörens tekniska, finansiella 
och ekonomiska kapacitet, att de 
offentliggörs i koncessionsmeddelandet 
och inte får hindra en ekonomisk aktör
från att åberopa kapaciteten hos andra 
enheter, oberoende av hur aktören rent 
juridiskt hänger samman med dessa 
enheter, om aktören visar för den 
upphandlande myndigheten eller enheten
att de resurser som krävs finns tillgängliga.

urvalskriterierna ska definieras tydligt, att 
de offentliggörs i koncessionsmeddelandet 
och inte får hindra en anbudssökande från 
att åberopa kapaciteten hos andra enheter, 
oberoende av hur aktören rent juridiskt 
hänger samman med dessa enheter, om
anbudssökanden visar för
uppdragsgivaren att de resurser som krävs 
finns tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 350
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) För att garantera öppenhet och 
likabehandling bör kriterierna för 
tilldelning av koncessioner alltid uppfylla 
vissa allmänna normer. De bör meddelas 
alla anbudsgivare i förväg, ha koppling till
kontraktsföremålet och får inte medföra en 
obegränsad valfrihet för den upphandlande 
myndigheten eller enheten. De bör åtföljas 
av minimikrav som gör det möjligt att
effektivt kontrollera de uppgifter som
lämnas av anbudsgivarna.

Or. en
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Ändringsförslag 351
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) För att se till att kvinnor och män 
har lika tillträde till arbetsmarknaden bör 
uppdragsgivaren också ha möjlighet att 
inkludera egenskaper som främjar 
jämställdhet.

Or. en
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Ändringsförslag 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) För att bättre integrera sociala 
hänsyn i tilldelningen av koncessioner bör 
uppdragsgivaren också tillåtas att i 
tilldelningskriterierna ta med egenskaper 
som avser arbetsvillkoren. Sådana 
egenskaper ska avse hälsoskydd för den 
personal som deltar i 
produktionsprocessen eller främjande av 
social integration för missgynnade 
personer eller medlemmar i sårbara 
grupper bland de personer som ansvarar 
för att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för missgynnade grupper, 
såsom yngre arbetstagare, 
långtidsarbetslösa, personer med 
invandrarbakgrund och personer med 
funktionshinder. I detta fall ska 
tilldelningskriterierna tillämpas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster1 så att ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater inte diskrimineras 
direkt eller indirekt. Uppdragsgivaren bör 
också ha rätt att som urvalskriterium 
använda organisation av samt 
kvalifikationer och erfarenhet hos den 
personal som ska utföra den berörda 
koncessionen, eftersom detta kan påverka 
kvaliteten på genomförandet av 
koncessionen och därmed anbudets 
ekonomiska värde.
1 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 354
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 355
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) De tekniska specifikationer som de 
upphandlande myndigheterna eller 
enheterna upprättar bör tillåta att 
tilldelningen av koncessionen öppnas för 
konkurrens. Det måste därför vara möjligt 
att lämna anbud med olika tekniska 
lösningar så att det råder tillräcklig 
konkurrens. Följaktligen bör de tekniska 
specifikationerna utformas på ett sådant
sätt att man undviker att på konstlad väg 

utgår



PE496.581v03-00 102/177 AM\916800SV.doc

SV

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

Or. en

Ändringsförslag 356
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) De tekniska specifikationerna och 
kriterierna för tilldelning av koncessioner 
tjänar distinkta ändamål i processen för 
tilldelning av koncessioner men 
innehållet i specifikationerna och 
kriterierna är likartade. Genom de 
tekniska specifikationerna definierar de 
upphandlande myndigheterna och 
enheterna de kvaliteter som krävs för att 
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delta. Förmågan att uppfylla de tekniska 
specifikationerna är en förutsättning för 
att en anbudssökande ska komma ifråga 
för tilldelning av ett koncessionskontrakt, 
och endast byggentreprenader, varor och 
tjänster som uppfyller dessa 
specifikationer bör därför beaktas. 
Tilldelningskriterierna gör å sin sida det 
möjligt för den upphandlande 
myndigheten att jämföra fördelarna med 
olika kombinationer av kriterier. Varje 
anbud bör bedömas mot vart och ett av 
kriterierna, men förmågan att uppfylla 
alla tilldelningskriterier är inte en 
förutsättning för att en anbudssökande 
ska komma ifråga för tilldelning av ett 
koncessionskontrakt. Slutligen bör 
villkoren för fullgörande av koncessionen 
ingå i kontraktet så att det klart framgår 
hur genomförandet ska gå till.

Or. fr

Ändringsförslag 357
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) [...] Detta skäl utgår.

Or. en

Ändringsförslag 358
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter och enheter få lov att hänvisa 
till egenskaper över livscykeln, såsom en 
bestämd produktionsprocess, inbegripet 
exempelvis sociala och miljömässiga 
aspekter, ett bestämt sätt att tillhandahålla 
tjänster, funktionella eller
utförandeberoende krav för att minimera 
eller maximera miljömässiga eller sociala 
konsekvenser eller en bestämd process för 
något annat stadium av en produkts eller 
tjänsts livscykel, så länge detta har 
anknytning till föremålet för koncessionen.
För att bättre integrera sociala hänsyn i 
tilldelning av koncessioner kan 
upphandlande myndigheter och enheter 
även tillåtas att i tilldelningskriterierna ta 
med egenskaper som avser 
arbetsvillkoren. Om de upphandlande 
myndigheterna eller enheterna emellertid 
tillämpar det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet får dessa kriterier endast avse 
arbetsvillkoren för de personer som direkt 
deltar i den berörda produktionsprocessen 
eller i tillhandahållandet av den berörda 
tjänsten. Sådana egenskaper kan 
exempelvis avse hälsoskydd för den 
personal som deltar i 
produktionsprocessen, jämställdhetsfrågor 
(t.ex. lika lön för lika arbete, balans 
mellan yrkes- och privatliv), tillgång till 
intern yrkesutbildning, deltagande av och 
samråd med användarna, överkomlighet, 
mänskliga rättigheter, etisk handel eller 
främjandet av social integration för 
missgynnade personer eller medlemmar i 
sårbara grupper (t.ex. långtidsarbetslösa, 
romer, invandrare eller yngre och äldre 
arbetstagare) bland de personer som fått i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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och erfarenhet hos den personal som ska 
utföra den berörda koncessionen, eftersom 
detta kan påverka kvaliteten på 
genomförandet av koncessionen och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och på ett 
sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter till avtalet eller de
frihandelsavtal som unionen är part till.
Upphandlande myndigheter och enheter 
bör, även när de tillämpar kriteriet för det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ha 
rätt att som urvalskriterium använda 
organisation, kvalifikation och erfarenhet 
hos den personal som ska utföra den 
berörda koncessionen, eftersom detta kan 
påverka kvaliteten och hållbarheten på 
genomförandet av koncessionen och 
därmed anbudets ekonomiska värde. De 
upphandlande myndigheterna får också i 
de tekniska specifikationerna eller 
tilldelningskriterierna införa sociala 
hänsyn som rör externa sociala kostnader 
vilka direkt är kopplade till livscykeln, 
såsom produktionens påverkan på den 
omgivande miljön och angränsande 
samhällen. I samband med åtaganden 
beträffande sociala förhållanden och 
anställningsvillkor bör den upphandlande 
myndigheten i de tekniska 
specifikationerna fastställa hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
och arbetsvillkor såsom dessa fastställts i 
EU:s lagstiftning, nationell lagstiftning, 
nationella bestämmelser och regelverk, 
skiljedomar, kollektivavtal såsom dessa 
fastställs i de bestämmelser om 
internationell som ska gälla på den plats 
där tjänsten tillhandahålls. Dessa 
skyldigheter ska också tillämpas på 
gränsöverskridande situationer, där 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat.

Or. de
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Ändringsförslag 359
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter till avtalet eller de
frihandelsavtal som bygger på respekt för 
ILO:s normer och som unionen är part till.
Upphandlande myndigheter och enheter 
bör, även när de tillämpar kriteriet i form 
av det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet, ha rätt att som urvalskriterium 
använda organisation av och kvalifikation 
och erfarenhet hos den personal som ska 
utföra den berörda koncessionen, eftersom 
detta kan påverka kvaliteten på 
genomförandet av koncessionen och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

Or. fr

Ändringsförslag 360
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Genom att använda elektroniska 
informations- och kommunikationsmedel 
kan offentliggörandet av kontrakt 
förenklas betydligt, samtidigt som 
effektiviteten och insynen i förfarandena 
för koncessionstilldelning ökas. 
Elektroniska medel bör därför bli 
standard för kommunikationen och 
informationsutbytet i förfaranden för 
koncessionstilldelning. Användning av 
elektroniska medel är också 
tidsbesparande. Minimitidsfristerna bör 
därför förkortas om elektroniska medel 
används, dock under förutsättning att de 
är kompatibla med den särskilda 
överföringsteknik som fastställs på 
unionsnivå. Elektroniska informations-
och kommunikationsmedel, med adekvata 
funktioner, kan dessutom ge 

utgår
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upphandlande myndigheter och enheter 
möjlighet att förebygga, spåra och 
korrigera fel som uppstår i samband med 
upphandlingsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 361
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Upphandlande myndigheter och 
enheter från olika medlemsstater kan vara 
intresserade av att samarbeta och 
gemensamt tilldela offentliga 
koncessioner för att dra största möjliga
nytta av de möjligheter som den inre 
marknaden erbjuder, till exempel i form 
av stordriftsfördelar samt risk- och 
nyttofördelning och särskilt när det gäller 
innovativa projekt som medför större 
risker än vad en ensam upphandlande 
myndighet eller enhet rimligen kan bära. 
Nya regler för att fastställa tillämplig 
lagstiftning för gränsöverskridande 
gemensam koncessionstilldelning bör 
därför fastställas för att underlätta 
gränsöverskridande gemensam tilldelning 
av koncessioner. Dessutom kan 
upphandlande myndigheter och enheter 
från olika medlemsstater inrätta 
gemensamma rättsorgan enligt nationell 
lagstiftning eller unionslagstiftning. 
Särskilda regler bör fastställas för denna 
form av gemensam 
koncessionstilldelning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Gällande lagar, förordningar och 
kollektivavtal rörande anställningsvillkor 
och arbetsmiljö, på såväl nationell nivå 
som unionsnivå, bör tillämpas vid 
utförandet av en koncession, om dessa 
bestämmelser och tillämpningen av dem 
överensstämmer med unionsrätten. För 
gränsöverskridande verksamhet, det vill 
säga när arbetstagare från en medlemsstat 
tillhandahåller tjänster i en annan 
medlemsstat i samband med utförandet av 
en koncession, fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster11 de 
minimivillkor som måste uppfyllas i 
värdlandet gentemot de utstationerade 
arbetstagarna.

(32) Gällande lagar, förordningar och 
kollektivavtal rörande anställningsvillkor 
och arbetsmiljö, på såväl nationell nivå 
som unionsnivå, bör tillämpas vid 
utförandet av en koncession. För 
gränsöverskridande verksamhet, det vill 
säga när arbetstagare från en medlemsstat 
tillhandahåller tjänster i en annan 
medlemsstat i samband med utförandet av 
en koncession gäller värdlandets lagar,
förordningar och kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 363
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också 
beivras genom obligatorisk uteslutning på 

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Vidare bör uppdragsgivare 
också ges möjlighet att utesluta 
anbudssökande eller anbudsgivare som 
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unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter och enheter ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som begår allvarliga överträdelser av
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som syftar till att skydda
allmänintresset i överensstämmelse med 
fördraget, eller om en ekonomisk aktör
uppvisar betydande eller ihållande brister i 
samband med utförandet av en tidigare 
koncession eller koncessioner av liknande
beskaffenhet för samma upphandlande 
myndighet eller enhet.

begår allvarliga överträdelser av
unionslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning om skydd av allmänintresset i 
överensstämmelse med fördraget, om en 
ekonomisk aktör visar en betydande eller 
ihållande försämring i fullgörandet av en 
tidigare koncession eller koncessioner av
en liknande karaktär för samma
uppdragsgivare, eller om en ekonomisk 
aktör eller dennes moderbolag är 
etablerade i ett tredjeland som tillämpar 
begränsande åtgärder för tilldelning av 
koncessionskontrakt till ekonomiska 
aktörer som är etablerade inom 
Europeiska unionen. Sådana åtgärder 
utgör en allvarlig och bestående 
diskriminering av ekonomiska aktörer 
som är etablerade inom Europeiska 
unionen. 

Or. fr

Motivering

Tillämpning av principen om ömsesidighet inom förfarandet för tilldelning av 
koncessionskontrakt. En anbudssökande ekonomisk aktör i ett förfarande för tilldelning av 
koncessionskontrakt i en EU-medlemsstat kan finna sig vara utestängd från förfarandet om 
aktören är etablerad i ett tredjeland som tillämpar utestängningsåtgärder på sin marknad för 
ekonomiska aktörer från EU när det gäller koncessionskontrakt.

Ändringsförslag 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen,
penningtvätt och obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter. Vidare bör
uppdragsgivare ges möjlighet att utesluta 
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unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter och enheter ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som begår allvarliga överträdelser av 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som syftar till att skydda 
allmänintresset i överensstämmelse med 
fördraget, eller om en ekonomisk aktör 
uppvisar betydande eller ihållande brister i 
samband med utförandet av en tidigare 
koncession eller koncessioner av liknande 
beskaffenhet för samma upphandlande 
myndighet eller enhet.

anbudssökande eller anbudsgivare som
bryter mot social-, arbets- eller miljörätt,
begår allvarliga överträdelser av 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som syftar till att skydda 
allmänintresset i överensstämmelse med 
fördraget, eller om en ekonomisk aktör 
uppvisar betydande eller ihållande brister i 
samband med utförandet av en tidigare 
koncession eller koncessioner av liknande 
beskaffenhet för samma uppdragsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 365
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) Koncessioner bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens ekonomiska intressen 
eller till penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter och enheter ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som begår allvarliga överträdelser av 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som syftar till att skydda 
allmänintresset i överensstämmelse med 
fördraget om överträdelserna har 
fastställts av en domstol, eller om en 
ekonomisk aktör uppvisar betydande eller 
ihållande brister i samband med utförandet 
av en tidigare koncession eller 
koncessioner av liknande beskaffenhet.
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Or. en

Ändringsförslag 366
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Mot bakgrund av EU-domstolens 
relevanta rättspraxis är det nödvändigt att 
klargöra under vilka omständigheter 
ändringar av en koncession under dess 
fullgörande kräver ett nytt 
tilldelningsförfarande. Ett nytt förfarande 
krävs om sådana väsentliga ändringar görs 
av den ursprungliga koncessionen som 
visar att parterna har för avsikt att 
omförhandla väsentliga villkor för 
koncessionen. Detta är fallet särskilt om de 
ändrade villkoren skulle ha påverkat 
resultatet av förfarandet om de hade ingått i 
det ursprungliga förfarandet. En 
exceptionell och tillfällig förlängning av 
koncessionens löptid uteslutande i syfte att 
garantera kontinuiteten i tillhandahållandet 
av en tjänst i väntan på att en ny 
koncession tilldelas bör normalt sett inte 
ses som en väsentlig ändring av den
ursprungliga koncessionen.

(34) Mot bakgrund av EU-domstolens 
relevanta rättspraxis är det nödvändigt att 
klargöra under vilka omständigheter 
ändringar av en koncession under dess 
fullgörande kräver ett nytt 
tilldelningsförfarande. Alla pågående 
koncessioner bör kunna ändras genom en 
tilläggsöverenskommelse, såvida inte 
annat föreskrivs i detta direktiv. Ett nytt 
förfarande krävs däremot om sådana 
väsentliga ändringar görs av den 
ursprungliga koncessionen som visar att 
parterna har för avsikt att omförhandla 
väsentliga villkor för koncessionen. Detta 
är fallet särskilt om de ändrade villkoren 
skulle ha påverkat resultatet av förfarandet 
om de hade ingått i det ursprungliga 
förfarandet. En exceptionell och tillfällig 
förlängning av koncessionens löptid 
uteslutande i syfte att garantera 
kontinuiteten i tillhandahållandet av en 
tjänst i väntan på att en ny koncession 
tilldelas bör normalt sett inte ses som en 
väsentlig ändring av den ursprungliga 
koncessionen.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av föredragandens ändringsförslag 31 om den rättsliga ramen för ändringar 
av kontrakt under löptiden (respekt för principerna om öppenhet och icke-diskriminering).
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Ändringsförslag 367
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Mot bakgrund av EU-domstolens 
relevanta rättspraxis är det nödvändigt att 
klargöra under vilka omständigheter 
ändringar av en koncession under dess 
fullgörande kräver ett nytt 
tilldelningsförfarande. Ett nytt förfarande 
krävs om sådana väsentliga ändringar görs 
av den ursprungliga koncessionen som 
visar att parterna har för avsikt att 
omförhandla väsentliga villkor för 
koncessionen. Detta är fallet särskilt om 
de ändrade villkoren skulle ha påverkat 
resultatet av förfarandet om de hade 
ingått i det ursprungliga förfarandet. En 
exceptionell och tillfällig förlängning av 
koncessionens löptid uteslutande i syfte 
att garantera kontinuiteten i 
tillhandahållandet av en tjänst i väntan på 
att en ny koncession tilldelas bör normalt 
sett inte ses som en väsentlig ändring av 
den ursprungliga koncessionen.

(34) Mot bakgrund av EU-domstolens 
relevanta rättspraxis är det nödvändigt att 
klargöra under vilka omständigheter 
ändringar av en koncession under dess 
fullgörande kräver ett nytt 
tilldelningsförfarande. Alla koncessioner 
bör kunna ändras under sin giltighetstid 
genom en tilläggsöverenskommelse. Ett 
nytt förfarande krävs däremot om sådana 
väsentliga ändringar görs av den 
ursprungliga koncessionen som visar att 
parterna har för avsikt att omförhandla 
väsentliga villkor för koncessionen. 

Or. fr

Ändringsförslag 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Mot bakgrund av EU-domstolens 
relevanta rättspraxis är det nödvändigt att 
klargöra under vilka omständigheter 
ändringar av en koncession under dess 
fullgörande kräver ett nytt 
tilldelningsförfarande. Ett nytt förfarande 

(34) Mot bakgrund av EU-domstolens 
relevanta rättspraxis är det nödvändigt att 
klargöra under vilka omständigheter 
ändringar av en koncession under dess 
fullgörande kräver ett nytt 
tilldelningsförfarande. Alla koncessioner 
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krävs om sådana väsentliga ändringar görs 
av den ursprungliga koncessionen som 
visar att parterna har för avsikt att 
omförhandla väsentliga villkor för 
koncessionen. Detta är fallet särskilt om de 
ändrade villkoren skulle ha påverkat 
resultatet av förfarandet om de hade ingått i 
det ursprungliga förfarandet. En 
exceptionell och tillfällig förlängning av 
koncessionens löptid uteslutande i syfte att 
garantera kontinuiteten i tillhandahållandet 
av en tjänst i väntan på att en ny 
koncession tilldelas bör normalt sett inte 
ses som en väsentlig ändring av den 
ursprungliga koncessionen.

bör kunna ändras under sin giltighetstid 
genom en tilläggsöverenskommelse. Ett 
nytt förfarande krävs däremot om sådana 
väsentliga ändringar görs av den 
ursprungliga koncessionen som visar att 
parterna har för avsikt att omförhandla 
väsentliga villkor för koncessionen. Detta 
är fallet särskilt om de ändrade villkoren 
skulle ha påverkat resultatet av förfarandet 
om de hade ingått i det ursprungliga 
förfarandet. En exceptionell och tillfällig 
förlängning av koncessionens löptid 
uteslutande i syfte att garantera 
kontinuiteten i tillhandahållandet av en 
tjänst i väntan på att en ny koncession 
tilldelas bör normalt sett inte ses som en 
väsentlig ändring av den ursprungliga 
koncessionen. Trots detta bör 
uppdragsgivaren och koncessionshavaren 
avhålla sig från förlängningar av 
kontraktet vid dess utgång som motiveras 
av investeringar som inte är nödvändiga 
för fullgörandet av koncessionen och som 
genomförs enbart i syfte att förlänga 
koncessionen. 

Or. fr

Motivering

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 42. 

Ändringsförslag 369
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Eftersom koncessioner ofta är 
kontrakt med lång varaktighet är det 
viktigt att vid varje uppskattning av deras 
värde aktualisera de berörda kvantitativa 
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uppgifterna. Då kan det rättsliga 
tillvägagångssättet bli helt konsekvent 
med de ekonomiska och finansiella 
realiteterna för koncessionskontraktet.  

Or. fr

Motivering

Konsekvensändring i överensstämmelse med ändringarna av artiklarna.

Ändringsförslag 370
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Upphandlande myndigheter och 
enheter kan ställas inför externa 
omständigheter som de inte kunde förutse 
när de tilldelade koncessionen. I sådana fall 
behövs det en viss flexibilitet för att 
koncessionen ska kunna anpassas till dessa 
omständigheter utan ett nytt 
tilldelningsförfarande. Med begreppet 
omständigheter som en omsorgsfull 
upphandlande myndighet eller enhet inte 
hade kunnat förutse avses omständigheter 
som inte hade kunnat förutses trots att 
den upphandlande myndigheten eller 
enheten omsorgsfullt förberett den 
ursprungliga koncessionstilldelningen, 
med hänsyn till de medel som den förfogat 
över, det berörda projektets beskaffenhet 
och egenskaper, god praxis på det berörda 
området samt behovet av att säkerställa ett 
lämpligt förhållande mellan de resurser 
som ägnas åt att förbereda 
koncessionstilldelningen och dess 
förutsebara värde. Detta begrepp kan 
dock inte tillämpas i de fall då en ändring 
leder till att den övergripande 
upphandlingen får en annan 
beskaffenhet, exempelvis genom att de 

(35) Uppdragsgivarna kan ställas inför 
externa omständigheter som de inte hade 
kunnat förutse när de tilldelades 
koncessionen. I sådana fall behövs det en 
viss flexibilitet för att koncessionen ska 
kunna anpassas till dessa omständigheter 
utan ett nytt tilldelningsförfarande.
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byggentreprenader, varor eller tjänster 
som ska upphandlas ersätts med något 
annat eller genom att typen av 
upphandling förändras i grunden, 
eftersom man i en sådan situation kan 
anta att resultatet skulle ha påverkats.

Or. fr

Ändringsförslag 371
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I överensstämmelse med principerna 
om likabehandling och öppenhet bör inte 
en utvald anbudsgivare kunna ersättas med 
en annan ekonomisk aktör utan att 
koncessionen konkurrensutsätts på nytt. 
Den utvalda anbudsgivare som utför 
koncessionen kan dock genomgå vissa 
strukturella förändringar under utförandet, 
exempelvis rent interna omorganisationer, 
sammanslagningar och förvärv eller 
obestånd, eller ersättas enligt en 
avtalsklausul som är känd för alla 
anbudsgivare och är förenlig med 
principerna om likabehandling och 
öppenhet. Sådana strukturella förändringar 
bör inte automatiskt kräva nya 
tilldelningsförfaranden för alla 
koncessioner som företaget utför.

(36) I överensstämmelse med principerna 
om likabehandling och öppenhet bör inte 
en utvald anbudsgivare kunna ersättas med 
en annan ekonomisk aktör utan att 
koncessionen konkurrensutsätts på nytt. 
Den utvalda anbudsgivare som utför 
koncessionen kan dock genomgå vissa 
strukturella förändringar under utförandet, 
exempelvis rent interna omorganisationer, 
sammanslagningar och förvärv eller 
obestånd, eller ersättas enligt en 
avtalsklausul som är känd för alla 
anbudsgivare och är förenlig med 
principerna om likabehandling och 
öppenhet. Sådana strukturella förändringar 
bör inte kräva nya 
upphandlingsförfaranden för alla 
koncessioner som företaget fullgör.

Or. en

Ändringsförslag 372
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I överensstämmelse med principerna 
om likabehandling och öppenhet bör inte 
en utvald anbudsgivare kunna ersättas med 
en annan ekonomisk aktör utan att 
koncessionen konkurrensutsätts på nytt.
Den utvalda anbudsgivare som utför 
koncessionen kan dock genomgå vissa 
strukturella förändringar under utförandet, 
exempelvis rent interna 
omorganisationer, sammanslagningar 
och förvärv eller obestånd, eller ersättas 
enligt en avtalsklausul som är känd för alla 
anbudsgivare och är förenlig med 
principerna om likabehandling och 
öppenhet. Sådana strukturella förändringar 
bör inte automatiskt kräva nya 
tilldelningsförfaranden för alla 
koncessioner som företaget utför.

(36) I överensstämmelse med principerna 
om likabehandling och öppenhet bör inte 
en utvald anbudsgivare kunna ersättas med 
en annan ekonomisk aktör utan att 
koncessionen konkurrensutsätts på nytt.
Den utvalda anbudsgivare som utför 
koncessionen kan dock genomgå vissa 
strukturella förändringar under utförandet, 
eller ersättas enligt en avtalsklausul som är 
känd för alla anbudsgivare och är förenlig 
med principerna om likabehandling och 
öppenhet. Sådana strukturella förändringar 
bör inte automatiskt kräva nya 
tilldelningsförfaranden för alla 
koncessioner som företaget utför.

Or. fr

Ändringsförslag 373
Lara Comi

Förslag till direktiv
Skäl 37 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) I enlighet med EU-domstolens 
rättspraxis tillämpas detta direktiv på 
koncessioner som har tilldelats efter dess 
ikraftträdande.

Or. it

Ändringsförslag 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 38
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) I syfte att anpassa detta direktiv till 
snabb teknisk och ekonomisk utveckling 
bör en befogenhet att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på en rad 
icke-väsentliga delar av direktivet. 
Tekniken i och egenskaperna hos 
anordningar för elektronisk mottagning bör 
följa den tekniska utvecklingen och de 
administrativa behoven. Därför är det 
också nödvändigt att ge kommissionen 
befogenhet att fastställa obligatoriska 
tekniska standarder för elektronisk 
kommunikation, för att se till att tekniska 
format, processer och meddelandetjänster i 
de koncessionstilldelningsförfaranden som 
genomförs med elektroniska medel är 
kompatibla och följer den tekniska 
utvecklingen och de administrativa 
behoven. Förteckningarna över unionens 
lagstiftningsakter om gemensamma 
metoder för beräkning av 
livscykelkostnader bör snabbt kunna 
anpassas för att införliva åtgärder som 
antagits på sektorsnivå. För att tillgodose 
dessa behov bör kommissionen ges 
befogenhet att hålla förteckningarna 
aktuella, inbegripet metoderna för 
beräkning av livscykelkostnader.

(38) I syfte att anpassa detta direktiv till 
snabb teknisk och ekonomisk utveckling 
bör en befogenhet att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på en rad 
icke-väsentliga delar av direktivet. 
Tekniken i och egenskaperna hos 
anordningar för elektronisk mottagning bör 
följa den tekniska utvecklingen och de 
administrativa behoven. Därför är det 
också nödvändigt att ge kommissionen 
befogenhet att fastställa obligatoriska 
tekniska standarder för elektronisk 
kommunikation, såsom inlämning av 
tredimensionell information i digitalt 
format vid upphandling av 
byggentreprenader, för att se till att 
tekniska format, processer och 
meddelandetjänster i 
koncessionstilldelningsförfaranden som 
genomförs med elektroniska medel är 
kompatibla med hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och de administrativa 
behoven. Förteckningarna över unionens 
lagstiftningsakter om gemensamma 
metoder för beräkning av 
livscykelkostnader bör snabbt kunna 
anpassas för att införliva åtgärder som 
antagits på sektorsnivå. För att tillgodose 
dessa behov bör kommissionen ges 
befogenhet att hålla förteckningarna 
aktuella, inbegripet metoderna för 
beräkning av livscykelkostnader.

Or. en

Motivering

Tredimensionell information i digitalt format är viktigt för att tillåta upphandlande 
myndigheter att förbättra beslutsfattandet genom offentliga byggentreprenaders design, 
utförande och funktion. Flera medlemsstater kräver redan att anbudsgivare ska lämna in 
kompatibel tredimensionell information i digitalt format.
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Ändringsförslag 375
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa ett lämpligt 
rättsligt skydd för anbudssökande och 
anbudsgivare i 
koncessionstilldelningsförfaranden samt 
en effektiv kontroll av att bestämmelserna 
i detta direktiv och principerna i fördraget
efterlevs, bör rådets direktiv 89/665/EEG 
om samordning av lagar och andra 
författningar för prövning av offentlig 
upphandling av varor och bygg- och 
anläggningsarbeten och rådets direktiv 
92/13/EEG om samordning av lagar och 
andra författningar om gemenskapsregler 
om upphandlingsförfaranden tillämpade 
av företag och verk inom vatten-, energi-, 
transport- och 
telekommunikationssektorerna13 också 
gälla för tjänstekoncessioner och 
byggkoncessioner som tilldelas av 
upphandlande myndigheter och enheter. 
Direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG 
bör därför ändras i enlighet med detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa ett lämpligt 
rättsligt skydd för anbudssökande och 
anbudsgivare i 
koncessionstilldelningsförfaranden samt 
en effektiv kontroll av att bestämmelserna 

utgår
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i detta direktiv och principerna i fördraget 
efterlevs, bör rådets direktiv 89/665/EEG 
om samordning av lagar och andra 
författningar för prövning av offentlig 
upphandling av varor och 
bygg- och anläggningsarbeten och rådets 
direktiv 92/13/EEG om samordning av 
lagar och andra författningar om 
gemenskapsregler om 
upphandlingsförfaranden tillämpade av 
företag och verk inom vatten-, energi-, 
transport- och 
telekommunikationssektorerna också 
gälla för tjänstekoncessioner och 
byggkoncessioner som tilldelas av 
upphandlande myndigheter och enheter. 
Direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG 
bör därför ändras i enlighet med detta.

Or. de

Motivering

Tillämpningen av rättsmedelsdirektiven 89/665/EEG och 92/13/EEG står inte i proportion till 
så komplexa avtal som koncessioner. Riktlinjerna för medlemsstaterna måste vara förenliga 
med rättspraxis från EU-domstolen, som i sin dom i mål C-324/98 endast ålägger 
medlemsstaterna att kontrollera om upphandlingsförfarandena är opartiska.

Ändringsförslag 377
Werner Kuhn

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa ett lämpligt 
rättsligt skydd för anbudssökande och 
anbudsgivare i 
koncessionstilldelningsförfaranden samt 
en effektiv kontroll av att bestämmelserna 
i detta direktiv och principerna i fördraget 
efterlevs, bör rådets direktiv 89/665/EEG 
om samordning av lagar och andra 
författningar för prövning av offentlig 
upphandling av varor och bygg- och 

utgår
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anläggningsarbeten och rådets direktiv 
92/13/EEG om samordning av lagar och 
andra författningar om gemenskapsregler 
om upphandlingsförfaranden tillämpade 
av företag och verk inom vatten-, energi-, 
transport- och 
telekommunikationssektorerna13 också 
gälla för tjänstekoncessioner och 
byggkoncessioner som tilldelas av 
upphandlande myndigheter och enheter. 
Direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG 
bör därför ändras i enlighet med detta.

Or. de

Ändringsförslag 378
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Enligt unionens lagstiftning om 
offentlig upphandling ska 
medlemsstaterna konsekvent och 
systematiskt övervaka hur dessa 
bestämmelser genomförs och fungerar, 
för att garantera att unionslagstiftningen 
tillämpas effektivt och enhetligt. Om 
medlemsstaterna utser en enda nationell 
myndighet för övervakning, 
genomförande och kontroll av offentlig 
upphandling kan således denna 
myndighet ha samma befogenheter för 
koncessioner. Ett enda organ med 
övergripande uppgifter bör garantera en 
överblick över de viktigaste 
genomförandeproblemen och föreslå 
lämpliga åtgärder för problem av mer 
strukturell art. Detta organ kan också ge 
direkt återkoppling om hur politiken 
fungerar och om potentiella svagheter i 
nationell lagstiftning och praxis, och på 
så sätt bidra till att man snabbt hittar 
lösningar och kan förbättra förfarandena 

utgår
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för tilldelning av koncessioner.

Or. en

Ändringsförslag 379
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Detta direktiv inverkar inte på 
medlemsstaternas behörighet att tilldela, 
definiera och organisera fullgörandet av
allmännyttiga uppgifter i enlighet med 
protokoll 29 till fördragen om system för 
radio och tv i allmänhetens tjänst i 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 380
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs regler om 
upphandlingsförfaranden för upphandlande 
myndigheter och enheter i samband med 
koncessioner vars värde uppskattas till 
minst de tröskelvärden som fastställs i 
artikel 5.

1. I detta direktiv fastställs regler om 
upphandlingsförfaranden för upphandlande 
myndigheter och enheter i samband med 
koncessioner vars värde uppskattas till 
minst de tröskelvärden som fastställs i 
artikel 5 av en av följande aktörer:

2. Detta direktiv gäller för anskaffning av 
byggentreprenader eller tjänster, 
inbegripet varor som är relaterade till 
koncessionsföremålet, från ekonomiska 
aktörer som valts ut av endera av följande 
aktörer:
a) Upphandlande myndigheter, oavsett om a) Upphandlande myndigheter.
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byggentreprenaderna eller tjänsterna 
inbegripet relaterade varor är avsedda för 
ett offentligt ändamål.
b) Upphandlande enheter, förutsatt att 
byggentreprenaderna eller tjänsterna 
inbegripet relaterade varor är avsedda för 
utförandet av en av de verksamheter som 
avses i bilaga III.

b) Upphandlande enheter, förutsatt att 
byggentreprenaderna eller tjänsterna är 
avsedda för utförandet av en av de 
verksamheter som avses i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 381
Liisa Jaakonsaari

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I detta direktiv erkänns principen om 
upphandlande myndigheters och enheters 
självstyre i enlighet med fördragen.  De 
sistnämnda får fritt bestämma hur de 
anser det lämpligast att tillhandahålla, 
organisera och förvalta utförandet av de 
tjänster de ansvarar för i enlighet med 
den juridiska organisationsform och de 
förfaranden de anser effektivast för att 
garantera en hög nivå av kvalitet, 
säkerhet och överkomlighet, 
likabehandling samt främjande av allmän 
tillgång och användarnas rättigheter när 
det gäller offentliga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 382
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv påverkar inte rätten för 
de offentliga myndigheterna på alla 
nivåer att avgöra om, hur och i vilken 
utsträckning de vill utföra offentliga 
funktioner själva. Offentliga myndigheter 
får utföra uppgifter av allmänt intresse 
genom att använda sina egna resurser, 
utan att vara tvungna att kalla in externa 
ekonomiska aktörer. De kan göra detta i 
samarbete med andra offentliga 
myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 383
Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Uppgifterna i koncessionskontrakten, 
inbegripet information om överföring av 
driftsrisken och eventuell ersättning från 
uppdragsgivaren till den ekonomiska 
aktören ska offentliggöras och kunna 
granskas.
Alla påföljande ändringar av kontraktet 
ska också offentliggöras.
Medlemsstaterna ska garantera att 
regelbunden utvärdering av utförandet av 
koncessionerna ska offentliggöras.
Medlemsstaterna ska garantera att 
koncessionskontrakt avseende allmänna 
tjänster omfattas av samma krav på 
öppenhet som tjänster som tillhandahålls 
av staten.

Or. en
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Ändringsförslag 384
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upphandlande myndigheter, oavsett om 
byggentreprenaderna eller tjänsterna 
inbegripet relaterade varor är avsedda för 
ett offentligt ändamål.

a) Upphandlande myndigheter.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget utgår från att även om det är svårt, med tanke på att 
koncessionskontraktets struktur syftar till att överföra driftsrisken för en byggentreprenad 
eller en tjänst till koncessionshavaren, kan det förekomma att upphandlande myndigheter 
tilldelar koncessionskontrakt för byggentreprenader, varor eller tjänster som varken direkt 
eller indirekt är avsedda för ett offentligt ändamål (eller allmänt intresse).

Ändringsförslag 385
Werner Kuhn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte tillämpas när 
en upphandlande myndighet utför sina 
uppgifter av allmänt intresse med sina 
egna medel eller i samarbete med andra 
upphandlande myndigheter.

Or. de

Ändringsförslag 386
Pier Antonio Panzeri

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

2a. Detta direktiv påverkar inte arbets-
och anställningsvillkor eller lagar, regler 
och normer inom områdena miljö, hälsa, 
säkerhet, socialrätt och arbetsrätt – i 
enlighet med vad som föreskrivs i 
EU-lagstiftningen samt i nationell 
lagstiftning och i kollektivavtal – som 
tillämpas vid tillhandahållande av 
byggentreprenader, tjänster och varor.

Or. en

Ändringsförslag 387
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I detta direktiv fastställs reglerna för 
tilldelning av koncessioner. Följaktligen 
tillämpas inte de båda direktiven om 
offentlig upphandling och om 
upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster på 
koncessioner i enlighet med vad som 
föreskrivs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillämpningen av detta direktiv ska 
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ske i enlighet med artiklarna 36, 51, 52, 
62 och 346 i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ingår i ett paket som syftar till att garantera att det inte finns någon 
överlappning mellan detta direktiv och direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena 
vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt med relevanta 
artiklar i fördragen.

Ändringsförslag 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För upphandlande myndigheters och 
enheters förfaranden vid tilldelning av 
koncessioner enligt artikel 1.1 ska 
uteslutande villkoren i detta direktiv gälla.  
Bestämmelserna i direktivet om offentlig 
upphandling och direktivet om 
upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster ska inte 
tillämpas på koncessioner enligt punkt 1, 
inte ens i tillämpliga delar.

Or. de

Motivering

Direktivet om tilldelning av koncessioner bör innehålla definitiva bestämmelser. Man bör inte 
bygga tillämpningen på direktivet om offentlig upphandling och direktivet om upphandling av 
enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Ändringsförslag 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte tillämpas när 
en upphandlande myndighet utför sina 
uppgifter av allmänt intresse med sina 
egna medel eller i samarbete med andra 
upphandlande myndigheter.

Or. de

Motivering

Skrivningen bygger på EU-domstolens rättspraxis från domen av den 13 november 2008 i 
mål C-324/07, Coditel Brabant (REG 2008, s. I-8457), punkterna 48 och 49, och domen av 
den 9 juni 2009 i mål C-480/06, kommissionen mot Tyskland (REG 2009, s. I-4747), punkt 45.

Ändringsförslag 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte påverka rätten 
för offentliga myndigheter på någon nivå 
att avgöra om de själva ska utföra 
offentliga arbeten eller tjänster genom att 
utnyttja sina egna interna resurser utan 
att vara skyldiga att tilldela koncessioner 
till andra externa ekonomiska aktörer.  
Dessa uppgifter kan utföras i samarbete 
med andra upphandlande myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

2a. Detta direktiv är inte tillämpligt på 
akter eller kontrakt varigenom staten eller 
en offentlig myndighet eller enhet beviljar 
en ekonomisk aktör rätt att utnyttja vissa 
statliga domäner eller resurser i de fall då 
antingen staten eller den offentliga 
myndigheten eller enheten fastställer
a) allmänna villkor för hur den 
ekonomiska verksamheten ska bedrivas 
utan att gynnas av de specifika 
byggentreprenader eller tjänster som 
tillhandahålls av den ekonomiska 
aktören, eller
b) villkor för utnyttjandet av vissa statliga 
domäner eller resurser, såsom 
markarrendekontrakt;  i detta 
sammanhang är det oväsentligt om man i 
samband med utnyttjandet av markerna 
eller domänerna genomför arbeten för att 
förbättra dessa marker eller domäner eller 
för att förse dem med infrastruktur, 
förutsatt att merparten av den ekonomiska 
verksamheten består i utförandet av dessa 
arbeten.

Or. en

Motivering

I skäl 6 i det föreslagna direktivet utesluts de kontrakt som ingås mellan staten eller de 
offentliga myndigheterna och företagen och som enbart tillåter att de sistnämnda bedriver 
ekonomisk verksamhet under vissa lagstadgade krav eller utnyttjar statliga marker eller 
domäner från direktivets tillämpningsområde. Detta är typiskt för många europeiska hamnar 
där staten äger marken och infrastrukturen som används av hamnoperatörerna och för 
marina koncessioner för turist- och rekreationssyften.

Ändringsförslag 393
Lara Comi

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

2a. Detta direktiv tillämpas på 
koncessioner som tilldelas efter direktivets 
ikraftträdande.

Or. it

Ändringsförslag 394
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv påverkar inte följande: 
a) Arbetsrätten, dvs. sådana rättsliga eller 
avtalsreglerade bestämmelser om 
anställningsvillkor, arbetsförhållanden, 
inbegripet hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, samt förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, som 
medlemsstaterna tillämpar i enlighet med 
nationell lagstiftning som är i 
överensstämmelse med unionsrätten.  
Detta direktiv påverkar inte heller 
medlemsstaternas lagstiftning om social 
trygghet.
b) Utövandet av de grundläggande 
rättigheter som erkänns i 
medlemsstaterna och genom 
unionsrätten.  Det påverkar inte heller 
rätten att förhandla om, ingå och tillämpa 
kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder 
i enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis som följer unionsrätten.
c) Medlemsstaternas frihet att i enlighet 
med unionsrätten definiera vad de anser 
vara tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, hur dessa tjänster bör 
organiseras och finansieras i enlighet 
med reglerna om statligt stöd samt vilka 
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särskilda krav de bör underställas.

Or. de

Ändringsförslag 395
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detta direktiv ska inte tillämpas och 
inverkar heller inte indirekt på tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, såsom de 
definieras av medlemsstaterna. 
Bestämmelserna i detta direktiv bör under 
alla omständigheter bevara den roll som 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
har, framför allt när det gäller främjandet 
av social och territoriell sammanhållning.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 14 och protokoll 26 i EUF-fördraget är det mycket viktigt att helt och 
hållet bevara tjänster av allmänt intresse, inbegripet (offentliga och privata) 
tjänsteleverantörers rättsliga status, finansiering, förpliktelser och organisation. Tjänster av 
allmänt (ekonomiskt) intresse bör helt och hållet uteslutas och inte på något sätt påverkas av 
detta direktiv.

Ändringsförslag 396
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Principen om offentliga myndigheters 

självstyre
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I detta direktiv erkänns principen om 
upphandlande myndigheters och enheters 
självstyre i enlighet med fördragen.  De 
sistnämnda får fritt bestämma hur de 
anser det lämpligast att tillhandahålla, 
organisera och förvalta utförandet av de 
tjänster de ansvarar för i enlighet med 
den juridiska organisationsform och de 
förfaranden de anser effektivast för att 
garantera en hög nivå av kvalitet, 
säkerhet och överkomlighet, 
likabehandling samt främjande av allmän 
tillgång och användarnas rättigheter när 
det gäller offentliga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 397
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Principen om offentliga myndigheters 

självstyre
I enlighet med den unionsrättsliga 
subsidiaritetsprincipen och de gällande 
bestämmelserna i de enskilda 
medlemsstaterna erkänns i detta direktiv 
principen om upphandlande myndigheters 
och enheters självstyre. Det står dessa fritt 
att i enlighet med medlemsstaternas 
lagstiftning välja hur de genomför eller 
tillhandahåller byggentreprenader eller 
tjänster eller om de inom ramen för detta 
direktiv direkt eller indirekt lägger ut 
sådana byggentreprenader och tjänster på 
entreprenad till tredje part. 

Or. de
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Motivering

Bekräftande av att direktivet inte undergräver principen om offentliga myndigheters självstyre 
och inte påverkar medlemsstaternas eller deras myndigheters frihet att fatta beslut om 
huruvida en tjänst ska tillhandahållas av staten eller läggas ut på entreprenad till tredje part. 
Dessutom framhålls att denna princip framför allt även ska tillämpas på det känsliga område 
som utgörs av tjänster av allmänt intresse eller allmänt ekonomiskt intresse.

Ändringsförslag 398
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 a
Principen om offentliga myndigheters 

självstyre
1. I detta direktiv erkänns principen om 
upphandlande myndigheters och enheters 
självstyre i enlighet med fördragen.  De 
sistnämnda får fritt bestämma hur de 
anser det lämpligast att tillhandahålla, 
organisera och förvalta utförandet av de 
tjänster de ansvarar för i enlighet med 
den juridiska organisationsform och de 
förfaranden de anser effektivast för att 
garantera en hög nivå av kvalitet, 
säkerhet och överkomlighet, 
likabehandling samt främjande av allmän 
tillgång och användarnas rättigheter när 
det gäller offentliga tjänster.
2. Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att i enlighet med 
gemenskapsrätten definiera vad de anser 
vara tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, hur dessa tjänster bör 
organiseras och finansieras i enlighet 
med bestämmelserna om statligt stöd samt 
vilka särskilda krav de bör underställas.

Or. en
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Ändringsförslag 399
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Principen om offentliga myndigheters 

självstyre
I detta direktiv erkänns principen om 
upphandlande myndigheters och enheters 
självstyre i enlighet med fördragen. Dessa 
myndigheter och enheter får fritt 
bestämma hur de anser det lämpligast att 
de byggentreprenader och de tjänster de 
ansvarar för ska utföras respektive 
levereras, i enlighet med den juridiska 
organisationsform och de förfaranden de 
anser effektivast.
I enlighet med artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
dess protokoll 26, har detta direktiv inte 
till syfte eller verkan att föreskriva de 
berörda offentliga myndigheterna en 
särskild rättslig form.

Or. fr

Ändringsförslag 400
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Principer om offentliga myndigheters 

öppenhet
Uppgifterna i koncessionskontrakten, 
inbegripet information om överföring av 
driftsrisken och eventuell ersättning från 
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uppdragsgivaren till den ekonomiska 
aktören ska offentliggöras och kunna 
granskas. 
Alla påföljande ändringar av kontraktet 
ska också offentliggöras.
Medlemsstaterna ska garantera att 
regelbunden utvärdering av utförandet av 
koncessionerna ska offentliggöras.
Medlemsstaterna ska garantera att 
koncessionskontrakt avseende allmänna 
tjänster omfattas av samma krav på 
öppenhet som tjänster som tillhandahålls 
av staten. 

Or. en

Ändringsförslag 401
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Principer om offentliga myndigheters 

öppenhet
Uppgifterna i koncessionskontrakten, 
inbegripen information om överföring av 
driftsrisken och eventuell ersättning från 
uppdragsgivaren till den ekonomiska 
aktören ska offentliggöras och kunna 
granskas. 
Alla påföljande ändringar av kontraktet 
ska också offentliggöras.
Medlemsstaterna ska garantera att 
regelbunden utvärdering av utförandet av 
koncessionerna ska offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 402
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig byggkoncession: skriftligt 
avtal med ekonomiska villkor som ingås 
mellan en eller flera ekonomiska aktörer
och en eller flera upphandlande 
myndigheter och som avser utförande av 
byggentreprenad, där ersättningen för 
arbetet endast utgörs av rätten att utnyttja 
det byggnadsverk som är föremål för 
kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning.

(2) byggkoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter anförtror utförande av 
byggentreprenad till en eller flera 
ekonomiska aktörer, och där ersättningen 
för delegeringen endast utgörs av rätten att 
utnyttja det byggnadsverk som är föremål 
för kontraktet eller av dels en sådan rätt, 
dels betalning.

Or. en

Ändringsförslag 403
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig byggkoncession: skriftligt 
avtal med ekonomiska villkor som ingås 
mellan en eller flera ekonomiska aktörer
och en eller flera upphandlande 
myndigheter, och som avser utförande av 
byggentreprenad, där ersättningen för 
arbetet endast utgörs av rätten att utnyttja 
det byggnadsverk som är föremål för 
kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning.

(2) (a) byggkoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter anförtror utförande av 
byggentreprenad till en eller flera 
ekonomiska aktörer och där ersättningen 
för delegeringen endast utgörs av rätten att 
utnyttja det byggnadsverk som är föremål 
för kontraktet eller av dels en sådan rätt, 
dels betalning.

(b) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter anförtror tillhandahållandet av 
en tjänst till en eller flera ekonomiska 
aktörer och där ersättningen för den 
tjänst som ska tillhandahållas endast 
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utgörs av rätten att utnyttja den tjänst som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.
Rätten att utnyttja de byggnadsverk eller 
tjänster som avses i leden a och b 
innefattar att den väsentliga ekonomiska 
risken i samband med utnyttjandet av 
byggnadsverket eller tjänsten, en risk som 
definieras som risken för att vara utsatt 
för marknadens växlingar, överförs på 
koncessionshavaren. Koncessionshavaren 
ska anses överta den väsentliga 
driftsrisken om han eller hon inte under 
normala driftsförhållanden är garanterad 
att få tillbaka de investeringar som gjorts 
och de kostnader som uppstår under de 
pågående byggentreprenader eller tjänster 
som är föremål för koncessionen.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av föredragandens ändringsförslag 44. Koncession för byggentreprenad och 
koncession för tjänster innebär inte nödvändigtvis att den upphandlande myndigheten eller 
enheten ursprungligen har en förpliktelse (t.ex. uppförandet och förvaltningen av en 
parkering). Förtydligande av att definitionen av ”rätten att utnyttja byggnadsverken eller 
tjänsterna” är tillämplig på koncessioner för byggentreprenader och tjänstekoncessioner, och 
inte enbart på tjänstekoncessioner.

Ändringsförslag 404
Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig byggkoncession: skriftligt 
avtal med ekonomiska villkor som ingås 
mellan en eller flera ekonomiska aktörer 
och en eller flera upphandlande 
myndigheter och som avser utförande av 
byggentreprenad, där ersättningen för 
arbetet endast utgörs av rätten att utnyttja 
det byggnadsverk som är föremål för 

(2) (a) byggkoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter anförtror utförande av 
byggentreprenad till en eller flera 
ekonomiska aktörer och där ersättningen 
för delegeringen endast utgörs av rätten att 
utnyttja det byggnadsverk som är föremål 
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kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning.

för kontraktet eller av dels en sådan rätt, 
dels betalning.

(b) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter tilldelar en eller flera ekonomiska 
aktörer utförandet av tjänster som de 
ansvarar för, där ersättningen för 
tjänsterna endast utgörs av rätten att 
utnyttja de tjänster som är föremål för 
kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning.
Rätten att utnyttja byggnadsverken eller 
tjänsterna innefattar att den väsentliga 
ekonomiska risken i samband med 
utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tjänsten, en risk som definieras som 
risken för att vara utsatt för marknadens 
växlingar, överförs på 
koncessionshavaren. Koncessionshavaren 
ska anses överta den väsentliga 
driftsrisken om han eller hon inte under 
normala driftsförhållanden är garanterad 
att få tillbaka de investeringar som gjorts 
och de kostnader som uppstår under de 
pågående byggentreprenader eller tjänster 
som är föremål för koncessionen.

Or. en

Ändringsförslag 405
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) offentlig byggkoncession: skriftligt 
avtal med ekonomiska villkor som ingås
mellan en eller flera ekonomiska aktörer
och en eller flera upphandlande
myndigheter och som avser utförande av 
byggentreprenad, där ersättningen för 
arbetet endast utgörs av rätten att utnyttja 

(2) (a) byggkoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter anförtror utförande av 
byggentreprenader för vilka de har 
ansvaret till en eller flera ekonomiska 
aktörer och där ersättningen för 
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det byggnadsverk som är föremål för 
kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning.

delegeringen endast utgörs av rätten att 
utnyttja det byggnadsverk som är föremål 
för kontraktet eller av dels en sådan rätt, 
dels betalning.

Or. fr

Motivering

Redaktionell anpassning av sammanhanget för koncessioner.

Ändringsförslag 406
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter anförtror utförande av 
byggentreprenader för vilka de har 
ansvaret till en eller flera ekonomiska 
aktörer och där ersättningen för 
delegeringen utgörs antingen av rätten att 
utnyttja byggnadsverket eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.
Rätten att utnyttja byggnadsverket eller 
tjänsten innefattar att den väsentliga 
ekonomiska risken i samband med 
utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tjänsten, en risk som definieras som 
risken för att vara utsatt för marknadens 
växlingar, överförs på 
koncessionshavaren. Koncessionshavaren 
ska anses överta den väsentliga 
driftsrisken om han eller hon inte under 
normala driftsförhållanden är garanterad 
att få tillbaka de investeringar som gjorts 
och de kostnader som uppstår under de 
pågående byggentreprenader eller tjänster 
som är föremål för koncessionen.
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Or. fr

Motivering

Redaktionell ändring och införandet av begreppet överföring av en ”betydande del” av 
risken, som oftare medges än ”i allt väsentligt”.

Ändringsförslag 407
Pier Antonio Panzeri

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) (a) byggkoncession: skriftligt avtal 
med ekonomiska villkor genom vilket en 
eller flera upphandlande myndigheter 
eller enheter anförtror utförande av 
byggentreprenad till en eller flera 
ekonomiska aktörer, och där ersättningen 
för delegeringen endast utgörs av rätten 
att utnyttja det byggnadsverk som är 
föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.
(b) Tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter anförtror en eller flera 
ekonomiska aktörer utförandet av tjänster 
som de ansvarar för, där ersättningen för 
tjänsterna endast utgörs av rätten att 
utnyttja de tjänster som är föremål för 
kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning.
Rätten att utnyttja byggnadsverken eller 
tjänsterna innefattar att den väsentliga 
ekonomiska risken i samband med 
utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tjänsten, en risk som definieras som 
risken för att vara utsatt för marknadens 
växlingar, överförs på 
koncessionshavaren. Koncessionshavaren 
ska anses överta den väsentliga 
driftsrisken om han eller hon inte under 
normala driftsförhållanden är garanterad 



AM\916800SV.doc 141/177 PE496.581v03-00

SV

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

Or. en

Ändringsförslag 408
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Tjänstekoncession: skriftligt avtal 
med ekonomiska villkor genom vilket en 
eller flera upphandlande myndigheter 
eller enheter anförtror en eller flera 
ekonomiska aktörer utförandet av tjänster 
som de ansvarar för och där ersättningen 
för tjänsterna endast utgörs av rätten att 
utnyttja de tjänster som är föremål för 
kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning.
Rätten att utnyttja byggnadsverken eller 
tjänsterna innefattar att den väsentliga 
ekonomiska risken i samband med 
utnyttjandet av byggnadsverket eller 
tjänsten, en risk som definieras som 
risken för att vara utsatt för marknadens 
växlingar, överförs på 
koncessionshavaren. Koncessionshavaren 
ska anses överta den väsentliga 
driftsrisken om han eller hon inte under 
normala driftsförhållanden är garanterad 
att få tillbaka de investeringar som gjorts
och de kostnader som uppstår under de 
pågående byggentreprenader eller tjänster 
som är föremål för koncessionen.

Or. en
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Ändringsförslag 409
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) byggkoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en
eller flera upphandlande enheter och som 
avser utförande av byggentreprenad, där 
ersättningen för arbetet endast utgörs av 
rätten att utnyttja det byggnadsverk som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 410
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) byggkoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en 
eller flera upphandlande enheter och som 
avser utförande av byggentreprenad, där 
ersättningen för arbetet endast utgörs av 
rätten att utnyttja det byggnadsverk som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 411
Josef Weidenholzer
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) utförande av byggentreprenad: 
utförande eller såväl projektering som 
utförande av byggentreprenader
relaterade till en verksamhet som avses i 
bilaga I eller av ett byggnadsverk eller 
realisering, oavsett medel, av ett 
byggnadsverk som tillgodoser de krav som 
specificerats av den upphandlande 
myndighet som utövar ett avgörande 
inflytande över typen eller projekteringen 
av byggnadsverket.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 412
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) utförande av byggentreprenad: 
utförande eller såväl projektering som 
utförande av byggentreprenader relaterade 
till en verksamhet som avses i bilaga I eller 
av ett byggnadsverk eller realisering, 
oavsett medel, av ett byggnadsverk som 
tillgodoser de krav som specificerats av 
den upphandlande myndighet som utövar 
ett avgörande inflytande över typen eller 
projekteringen av byggnadsverket.

(5) utförande av byggentreprenad: 
utförande eller såväl projektering som 
utförande av byggentreprenader relaterade 
till en verksamhet som avses i bilaga I eller 
av ett byggnadsverk eller realisering, 
oavsett medel, av ett byggnadsverk som 
tillgodoser de krav som specificerats av 
den uppdragsgivare som utövar ett 
avgörande inflytande över typen eller 
projekteringen av byggnadsverket.

Or. en

Ändringsförslag 413
Pier Antonio Panzeri
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en 
eller flera upphandlande myndigheter 
eller enheter och som avser 
tillhandahållande av andra typer av 
tjänster än dem som avses i punkterna 2 
och 4, där ersättningen för de tjänster 
som ska tillhandahållas endast utgörs av 
rätten att utnyttja de tjänster som är 
föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 414
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande 
av andra typer av tjänster än dem som 
avses i punkterna 2 och 4, där ersättningen 
för de tjänster som ska tillhandahållas
endast utgörs av rätten att utnyttja de 
tjänster som är föremål för kontraktet eller 
av dels en sådan rätt, dels betalning. 

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter anförtror förvaltningen av en 
tjänst för vilken de har ansvaret till en 
eller flera ekonomiska aktörer, och där 
ersättningen för denna delegering endast 
utgörs av rätten att utnyttja den tjänst som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning. Vissa statliga 
dokument, såsom godkännanden, tillstånd 
eller licenser, där en stat eller en offentlig 
myndighet fastställer villkoren för 
utförandet av en ekonomisk verksamhet 
som avser rätten att tillhandahålla sociala 
tjänster och/eller rätten att ingå avtal 
genom vilka uppdragsgivaren ger en 
ekonomisk aktör rätt att utnyttja vissa 
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statliga domäner eller resurser eller 
beviljar rättigheter avseende vägar, bör 
emellertid inte anses utgöra koncessioner 
i den mån de endast innehåller allmänna 
villkor för denna användning och den 
offentliga myndigheten inte tar i anspråk 
den specifika byggentreprenad eller de 
specifika tjänster som avtalsparten 
levererat.

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande av 
andra typer av tjänster än dem som avses i 
punkterna 2 och 4, där ersättningen för de 
tjänster som ska tillhandahållas endast 
utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande av 
andra typer av tjänster än dem som avses i 
punkterna 2 och 4, där ersättningen för de 
tjänster som ska tillhandahållas endast 
utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning. De förfaranden i 
medlemsstaterna som baseras på 
principen att alla tjänsteleverantörer som 
uppfyller de i förväg fastställda rättsliga 
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villkoren har rätt att tillhandahålla 
tjänster ska inte betraktas som 
tjänstekoncessioner, förutsatt att de 
uppfyller de allmänna principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Or. de

Motivering

Förtydligande av begreppet tjänstekoncession. Av rättssäkerhetsskäl bör det uttryckligen 
klargöras att förfaranden som avser ett allmänt och icke-diskriminerande marknadstillträde 
och därmed ger alla tjänsteleverantörer som uppfyller de i förväg fastställda rättsliga 
villkoren tillträde till marknaden, inte ska betraktas som tjänstekoncessioner, och det 
oberoende av om godkännandet sker till följd av tillstånd, licenser eller avtal.

Ändringsförslag 416
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande av 
andra typer av tjänster än dem som avses i 
punkterna 2 och 4, där ersättningen för de 
tjänster som ska tillhandahållas endast 
utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning.

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande av 
andra typer av tjänster än dem som avses i 
punkterna 2 och 4, där ersättningen för de 
tjänster som ska tillhandahållas endast 
utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som 
är föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning, med undantag 
av om det rör sig om rena godkännanden, 
särskilt godkännanden för nyttjandet av 
en offentlig produkt eller offentlig mark.

Or. de

Motivering

Förtydligande om att rena godkännanden, t.ex. ett godkännande för användning av vägnät, 
inte omfattas av direktivet.
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Ändringsförslag 417
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera ekonomiska aktörer och en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter och som avser tillhandahållande
av andra typer av tjänster än dem som 
avses i punkterna 2 och 4, där ersättningen 
för de tjänster som ska tillhandahållas
endast utgörs av rätten att utnyttja de
tjänster som är föremål för kontraktet eller 
av dels en sådan rätt, dels betalning.

(7) tjänstekoncession: skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor genom vilket en eller 
flera upphandlande myndigheter eller 
enheter anförtror tillhandahållandet av
tjänster för vilka de har ansvaret till en 
eller flera ekonomiska aktörer och där 
ersättningen för denna delegering, som 
består i en formell uppdragsbeskrivning,
endast utgörs av rätten att utföra den tjänst
som är föremål för kontraktet eller av dels 
en sådan rätt, dels betalning. Rätten att 
utnyttja byggnadsverken eller tjänsterna 
innefattar att den väsentliga ekonomiska 
risken i samband med utnyttjandet av 
byggnadsverken eller tjänsterna, en risk 
som definieras som risken för att vara 
utsatt för marknadens växlingar, överförs 
på koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga driftsrisken om han eller hon 
inte under normala driftsförhållanden är 
garanterad att få tillbaka de investeringar 
som gjorts och de kostnader som uppstår 
under de pågående byggentreprenader 
eller tjänster som är föremål för 
koncessionen.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) tjänstekoncession: skriftligt avtal 
med ekonomiska villkor som ingås mellan 
en eller flera ekonomiska aktörer och en 
eller flera upphandlande myndigheter 
eller enheter och som avser 
tillhandahållande av andra typer av 
tjänster än dem som avses i punkterna 2 
och 4, där ersättningen för de tjänster 
som ska tillhandahållas endast utgörs av 
rätten att utnyttja de tjänster som är 
föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning. De förfaranden 
i medlemsstaterna som baseras på 
principen att alla tjänsteleverantörer som 
oavsett deras juridiska form uppfyller de i 
förväg fastställda rättsliga villkoren har 
rätt att tillhandahålla tjänster ska inte 
betraktas som tjänstekoncessioner, så 
länge hänsyn tas till de allmänna 
principerna om likabehandling, insyn och 
icke-diskriminering. 

Or. de

Motivering

I direktivet bör det uttryckligen klargöras att alla potentiella tjänsteleverantörer garanteras 
en allmän rätt att beviljas tillstånd att tillhandahålla tjänster och att detta inte omfattas av 
direktivet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) tjänstekoncession: skriftligt avtal 
med ekonomiska villkor som ingås mellan 
en eller flera ekonomiska aktörer och en 
eller flera upphandlande myndigheter 
eller enheter och som avser 



AM\916800SV.doc 149/177 PE496.581v03-00

SV

tillhandahållande av andra typer av 
tjänster än dem som avses i punkterna 2 
och 4, där ersättningen för de tjänster 
som ska tillhandahållas endast utgörs av 
rätten att utnyttja de tjänster som är 
föremål för kontraktet eller av dels en 
sådan rätt, dels betalning; godkännanden, 
eller enbart godkännande att nyttja en 
offentlig produkt eller offentlig mark 
utgör inte tjänstekoncessioner i den 
mening som avses i detta direktiv.

Or. de

Motivering

Förtydligande om att vissa områden inte omfattas av direktivet, t.ex. avtal om användning av 
vägnätet, som bara berörs av offentliga tillstånd och inte omfattas av några bestämmelser om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 420
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) ekonomisk aktör: varje fysisk eller 
juridisk person, offentlig enhet eller grupp 
av sådana personer eller enheter som på 
marknaden erbjuder sig att utföra en 
byggentreprenad, att realisera ett 
byggnadsverk, att leverera varor eller att 
tillhandahålla tjänster.

(10) ekonomisk aktör: varje fysisk eller 
juridisk person, offentlig enhet eller grupp 
av sådana personer eller enheter, 
inbegripet företagskonsortier, som på 
marknaden erbjuder sig att utföra en 
byggentreprenad, att realisera ett 
byggnadsverk, att leverera varor eller att 
tillhandahålla tjänster.

Or. it

Ändringsförslag 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) elektroniska medel: medel som 
utnyttjar elektronik för behandling (även 
digital kompression) och lagring av data 
som sänds, överförs och mottas via kabel 
eller radiovågor eller på optisk eller någon 
annan elektromagnetisk väg.

(12) elektroniska medel: elektronisk 
utrustning för behandling (även digital 
kompression) och lagring av data som 
sänds, överförs och mottas via kabel eller 
radiovågor eller på optisk eller någon 
annan elektromagnetisk väg. När det gäller 
byggkoncessioner syftar elektroniska 
medel även på användning av kompatibel 
tredimensionell information angående 
byggnadens eller infrastrukturens 
planering, utförande och drift.

Or. en

Motivering

Detta är ett viktigt verktyg som tillåter upphandlande myndigheter att förbättra 
beslutsfattandet, framför allt med avseende på kostnader och effektivitet. Denna åtgärd 
kommer att spara skattebetalarnas pengar genom att garantera att alternativa planer bedöms 
utan nämnvärd svårighet, och särskilt att energi- och andra livscykelbesparingar räknas ut 
och jämförs på rätt sätt.

Ändringsförslag 422
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) koncessionsdokument: alla dokument 
som utarbetats av den upphandlande 
myndigheten eller enheten eller som denna 
hänvisat till för att beskriva eller fastställa 
innehållet i upphandlingen eller 
förfarandet, inbegripet meddelanden om 
upphandling, tekniska specifikationer, 
förslag till kontraktsvillkor, format för de 
handlingar som ska lämnas in av 
anbudssökande och anbudsgivare, 
upplysningar om allmänt tillämpliga 
skyldigheter samt eventuella 
kompletterande handlingar.

(13) koncessionsdokument: alla dokument 
som utarbetats av den upphandlande 
myndigheten eller enheten eller som denna 
hänvisat till för att beskriva eller fastställa 
innehållet i koncessionskontraktet.
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Or. en

Ändringsförslag 423
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) socialt hållbar produktionsprocess: 
koncessionskontraktet fullgörs i enlighet 
med lagar, regler och normer om hälsa, 
säkerhet, sociala frågor och 
arbetsmarknadsfrågor, särskilt principen 
om likabehandling på arbetsplatsen. 
Principen om likabehandling på 
arbetsplatsen gäller efterlevnaden av de 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren, bland annat de 
lagar, regler och normer om hälsa, 
säkerhet, sociala frågor och 
arbetsmarknadsfrågor som fastställts i 
lagstiftning på unionsnivå och nationell 
nivå och i kollektivavtal som gäller på den 
plats där byggentreprenader, tjänster eller 
varor tillhandahålls.

Or. fr

Ändringsförslag 424
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller inbördes sammankopplade 
skeden, inklusive produktion, transport, 
användning och underhåll, som ingår i 
livslängden för en produkt, en 
byggentreprenad eller ett 

(14) livscykelegenskaper: dessa rör alla 
delar av livscykeln för en produkt eller 
byggentreprenad eller tillhandahållandet 
av en tjänst. Livscykelegenskaperna är 
integrerade i en produkt på grund av val 
som gjorts vid tillverkningen eller i 
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tillhandahållande av en tjänst, allt från 
förvärv av råvaror eller generering av 
resurser till bortskaffande, sanering och 
slutförande.

samband med andra icke-
användningsfaser av produktens livscykel, 
även om sådana egenskaper inte tydligt 
framgår av den resulterande 
byggentreprenadens eller tjänstens fysiska 
eller funktionella egenskaper.  
Livscykelegenskaper som rör 
produktionsprocesser ska omfatta respekt 
för lagstadgade krav inom områdena 
miljö, hälsa, säkerhet, socialrätt och 
arbetsrätt i internationell och nationell 
lagstiftning samt i EU-lagstiftningen och i 
de kollektivavtal som gäller på den ort där 
arbetet eller tjänsten utförs.

Or. en

Ändringsförslag 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller inbördes sammankopplade 
skeden, inklusive produktion, transport, 
användning och underhåll, som ingår i 
livslängden för en produkt, en 
byggentreprenad eller ett tillhandahållande 
av en tjänst, allt från förvärv av råvaror 
eller generering av resurser till 
bortskaffande, sanering och slutförande.

(14) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller inbördes sammankopplade 
skeden, inklusive produktion, transport, 
användning och underhåll, som ingår i 
livslängden för en produkt, en 
byggentreprenad eller ett tillhandahållande 
av en tjänst, allt från förvärv av råvaror 
eller generering av resurser till 
bortskaffande och sanering.

Or. de

Motivering

Det är oklart vad som konkret avses med begreppet ”slutförande”. Eftersom begreppet är för 
otydligt måste det strykas.

Ändringsförslag 426
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller inbördes sammankopplade 
skeden, inklusive produktion, transport, 
användning och underhåll, som ingår i 
livslängden för en produkt, en 
byggentreprenad eller ett tillhandahållande 
av en tjänst, allt från förvärv av råvaror 
eller generering av resurser till 
bortskaffande, sanering och slutförande.

(14) livscykel och socialt hållbar 
produktionsprocess: det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet ska fastställas 
genom beaktande av sociala och 
miljörelaterade konsekvenser och alla på 
varandra följande och/eller inbördes 
sammankopplade skeden, inklusive 
produktion, transport, användning och 
underhåll, som ingår i livslängden för en 
produkt, en byggentreprenad eller ett 
tillhandahållande av en tjänst, allt från 
förvärv av råvaror eller generering av 
resurser till bortskaffande, sanering och 
slutförande. De upphandlande 
myndigheterna och enheterna kan även 
använda tekniska specifikationer eller 
tilldelningskriterier för att minimera de 
skadliga sociala och miljömässiga 
effekterna och för att maximera de 
positiva sociala och miljömässiga effekter 
som är mest kostnadseffektiva.

Or. fr

Ändringsförslag 427
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) ekonomiska villkor: ömsesidigt 
bindande skyldigheter, i de fall där 
utförandet av dessa entreprenader eller 
tjänster är föremål för särskilda krav som 
fastställts av den upphandlande 
myndigheten eller enheten, som kan 
åberopas inför domstol.
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Or. en

Ändringsförslag 428
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk eller 
tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 och 1.7
ska innebära att den väsentliga driftsrisken 
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga driftsrisken om denne inte är 
garanterad att få tillbaka de investeringar 
som gjorts och de kostnader som uppstått 
under utnyttjandet av det byggnadsverk 
eller tillhandahållandet av de tjänster som 
är föremål för koncessionen.

2. Rätten att utnyttja byggnadsverk eller 
tjänster ska innebära att den ekonomiska 
risken i samband med utnyttjandet av 
byggentreprenaderna eller tjänsterna, en 
risk som definieras som risken för att vara 
utsatt för marknadens växlingar, överförs 
till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta 
driftsrisken om denne inte under normala 
driftsförhållanden är garanterad att få 
tillbaka de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av det byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av de tjänster som är 
föremål för koncessionen. Även om 
driftsrisken redan från början är 
begränsad för vissa marknader, men hela 
denna begränsade risk överförs helt till 
koncessionshavaren, utesluter dessa 
förhållanden inte att det utgör en 
koncession.

Or. en

Ändringsförslag 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk eller 
tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 och 1.7 

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk eller 
tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 och 1.7 
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ska innebära att den väsentliga driftsrisken 
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga driftsrisken om denne inte är 
garanterad att få tillbaka de investeringar 
som gjorts och de kostnader som uppstått 
under utnyttjandet av det byggnadsverk 
eller tillhandahållandet av de tjänster som 
är föremål för koncessionen.

ska kräva att driftsrisken överförs till 
koncessionshavaren. Koncessionshavaren 
ska anses överta driftsrisken om denne inte 
är garanterad att få tillbaka de investeringar 
som gjorts och de kostnader som uppstått 
under utnyttjandet av det byggnadsverk 
eller tillhandahållandet av de tjänster som
är föremål för koncessionen. I de fall 
koncessionen sker inom en sektor som 
omfattas av regler eller förordningar som 
begränsar den ekonomiska risken i 
samband med utförandet av koncessionen 
ska koncessionshavaren likväl anses 
överta den väsentliga driftsrisken, dvs. att 
koncessionshavaren tar på sig all, eller 
åtminstone en väsentlig del, av den 
upphandlande myndighetens eller 
enhetens driftsrisk även om denna risk 
från början är mycket begränsad på 
grund av detaljerade bestämmelser i 
lagstiftningen som reglerar denna tjänst.

Or. en

Motivering

Definitionen av överföring av väsentlig risk bör uttryckligen återspegla EU-domstolens 
rättspraxis (målen C-206/08 och C-274/09) som föreskriver att en koncession kan beviljas 
även om den faktiska risk som överförs är begränsad på grund av bestämmelser i 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 430
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk eller 
tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 och 1.7 
ska innebära att den väsentliga driftsrisken 
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga driftsrisken om denne inte är 
garanterad att få tillbaka de investeringar 

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk eller 
tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 och 1.7 
ska innebära att den väsentliga driftsrisken 
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga driftsrisken om denne inte är 
garanterad att få tillbaka de investeringar 
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som gjorts och de kostnader som uppstått 
under utnyttjandet av det byggnadsverk 
eller tillhandahållandet av de tjänster som 
är föremål för koncessionen.

som gjorts och de kostnader som uppstått 
under utnyttjandet av det byggnadsverk 
eller tillhandahållandet av de tjänster som 
är föremål för koncessionen. En redan 
från början begränsad driftsrisk påverkar 
inte denna princip.

Or. de

Motivering

Förtydligande mot bakgrund av EU-domstolens dom av den 10 september 2009 i mål 
C-206/08, Eurowasser (REG 2009, s. I-8377), enligt vilken koncessioner även är tillåtna när 
koncessionshavarens risk på grund av offentligrättsliga bestämmelser redan från början är 
begränsad.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att utnyttja de byggnadsverk 
eller tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 
och 1.7 ska innebära att den väsentliga 
driftsrisken överförs till 
koncessionshavaren. Koncessionshavaren 
ska anses överta den väsentliga driftsrisken 
om denne inte är garanterad att få tillbaka 
de investeringar som gjorts och de 
kostnader som uppstått under utnyttjandet 
av det byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av de tjänster som är 
föremål för koncessionen.

2. Tilldelning av en koncession ska 
innebära att den väsentliga driftsrisken 
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta den 
väsentliga driftsrisken om innehavaren inte 
är garanterad att få tillbaka de investeringar 
som gjorts och de kostnader som uppstår 
under de pågående byggentreprenader eller 
tjänster som är föremål för koncessionen.

Or. pl

Motivering

Beviljandet av rätten att utnyttja ett byggnadsverk är endast en form av ersättning som är 
aktuell för koncessionen, varför en ändring föreslås. 
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Ändringsförslag 432
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna ekonomiska risk kan bestå av 
något av följande:

utgår

a) Risk i samband med användning av 
byggentreprenaderna eller efterfrågan på 
tjänsten.
b) Risk i samband med tillgång till den 
infrastruktur som tillhandahålls av 
koncessionshavaren eller som används 
för att tillhandahålla tjänsterna till 
användarna.

Or. en

Ändringsförslag 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna ekonomiska risk kan bestå av 
något av följande:

utgår

a) Risk i samband med användning av 
byggentreprenaderna eller efterfrågan på 
tjänsten.
b) Risk i samband med tillgång till den 
infrastruktur som tillhandahålls av 
koncessionshavaren eller som används 
för att tillhandahålla tjänsterna till 
användarna.

Or. de
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Motivering

Begreppet ”ekonomisk risk” bör av konsekvensskäl ersättas med ”driftsrisk”.  Detta begrepp 
definieras närmare i skäl 8a (nytt).

Ändringsförslag 434
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna ekonomiska risk kan bestå av något 
av följande:

Denna driftsrisk kan bestå av något av 
följande:

Or. fi

Ändringsförslag 435
Lara Comi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Risk i samband med tillgång till den 
infrastruktur som tillhandahålls av 
koncessionshavaren eller som används för 
att tillhandahålla tjänsterna till användarna.

 b) risk i samband med tillgång till den 
infrastruktur som tillhandahålls av 
koncessionshavaren eller som används för 
att tillhandahålla tjänsterna till användarna, 
däribland de upphandlande 
myndigheterna.

Or. it

Ändringsförslag 436
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av vad som bör vara 
väsentlig driftsrisk måste hänsyn tas till 
Eurostats kriterier, som är nödvändiga för 
att avgöra om investeringen ska tas med i 
den offentliga förvaltningens eller i den 
privata aktörens budget så att förfarandet 
vid alltför stora underskott kan 
genomföras.

Or. it

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rätten att utnyttja de byggnadsverk 
eller tjänster som avses i punkt 1.2, 1.4 
och 1.7 ska innebära att driftsrisken 
överförs till koncessionshavaren. 
Koncessionshavaren ska anses överta 
driftsrisken om denne inte är garanterad 
att få tillbaka de investeringar som gjorts 
och de kostnader som uppstått under 
utnyttjandet av det byggnadsverk eller 
tillhandahållandet av de tjänster som är 
föremål för koncessionen. Detta gäller 
även när driftsrisken har fastställts i 
förväg.

Or. de

Motivering

I enlighet med EU-domstolens dom av den 10 september 2009 i mål C-206/08, Eurowasser 
(REG 2009, s. I-8377), måste det vara tillåtet för upphandlande myndigheter som handlar i 
god tro att tillhandahålla tjänster genom en koncession. Detta gäller även när den driftsrisk 
som är kopplad till nyttjandet är begränsad till följd av sektorns offentligrättsliga utformning. 
Detta gäller även marknader där koncessionshavarens risk på grund av offentligrättsliga 
bestämmelser redan från början är begränsad.
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Ändringsförslag 438
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättigheter som har beviljats genom ett 
förfarande som offentliggjorts på lämpligt 
sätt och där beviljandet av dessa 
rättigheter har grundats på objektiva 
kriterier ska inte utgöra särskilda eller 
exklusiva rättigheter i den mening som 
avses i detta direktiv. Sådana förfaranden 
innefattar

utgår

a) upphandlingsförfaranden med 
föregående meddelande om upphandling i 
enlighet med direktiv [2004/18/EG eller 
2004/17/EG] eller detta direktiv, eller
b) förfaranden i enlighet med andra 
unionsrättsakter som förtecknas i bilaga 
XI och säkerställer tillräcklig föregående 
öppenhet i samband med beviljande av 
tillstånd på grundval av objektiva 
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 439
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Förfarandena i enlighet med 
medlemsstaternas rättsakter som 
respekterar principerna om 
likabehandling, öppenhet och insyn, 
proportionalitet och ömsesidigt 
erkännande i enlighet med fördraget.
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Or. it

Ändringsförslag 440
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 46 för att ändra förteckningen över 
unionsrättsakter i bilaga XI, när sådana 
ändringar blir nödvändiga till följd av 
antagandet av ny unionslagstiftning eller 
upphävandet av unionslagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 441
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Tröskelvärden
1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 5 000 000 euro:
a) Koncessioner som ingås av 
upphandlande enheter för bedrivande av 
någon av de verksamheter som avses i 
bilaga III.
b) Koncessioner som ingås av 
upphandlande myndigheter.
2. För tjänstekoncessioner som uppgår till 
ett värde av minst 2 500 000 euro, men 
mindre än 5 000 000 euro, förutom 
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sociala tjänster och andra specifika 
tjänster, ska ett meddelande om 
koncessionstilldelning i enlighet med 
artiklarna 27 och 28 offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 5 000 000 euro:

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst:

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 5 000 000 euro:

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 10 000 000 euro:

Or. de

Motivering

På grund av koncessioners långa löptid måste tröskelvärdet sättas tillräckligt högt för att det 
ska stå i proportion till det administrativa arbetet. Ett tröskelvärde på endast 5 miljoner euro 
skulle redan för små upphandlande myndigheter medföra ett stort administrativt arbete.
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Ändringsförslag 444
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 5 000 000 euro:

1. Detta direktiv ska tillämpas på följande 
typer av koncessioner vars värde uppgår 
till minst 10 000 000 euro:

Or. fr

Ändringsförslag 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Koncessioner som ingås av 
upphandlande enheter för bedrivande av 
någon av de verksamheter som avses i 
bilaga III.

a) 5 000 000 euro om koncessionen inte 
pågår längre än fem år.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Koncessioner som ingås av 
upphandlande enheter för bedrivande av 
någon av de verksamheter som avses i 
bilaga III.

a) Koncessioner som ingås av 
upphandlande enheter för bedrivande av 
någon av de verksamheter som avses i 
bilaga III och som rör ett nät eller ett 
geografiskt avgränsat område som minst 
100 000 kunder är anslutna till eller i 
vilket det bor minst 100 000 invånare.
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Or. de

Motivering

Anpassning till värdet i artikel 26.4 i direktiv 96/92/EG om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el.

Ändringsförslag 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Koncessioner som ingås av 
upphandlande myndigheter.

b) 1 000 000 euro multiplicerat med den 
maximala varaktigheten för koncessionen 
i kalenderår om den uppskattade 
tidsperioden, exklusive eventuella tillåtna 
förlängningar, överstiger fem år. Om den 
uppskattade varaktigheten inte är ett 
jämnt antal år ska den avrundas neråt till 
närmaste hela kalendermånad och 
tröskelvärdet avrundas neråt till närmaste 
80 000-tal euro.
Vid beräkningen av tröskelvärdet ska man 
utgå från den uppskattade varaktighet 
som anges i meddelandet om 
koncessionen. Om man inte genomför 
någon upphandling ska man i stället utgå 
från den uppskattade varaktigheten vid 
den tidpunkt då den upphandlande 
myndigheten eller enheten inleder 
förfarandet för koncessionstilldelning, till 
exempel genom att kontakta ekonomiska 
aktörer i samband med upphandlingen.

Or. en

Motivering

Anledningen till detta är att man är orolig för att ett tröskelvärde på 5 miljoner euro kan vara 
för lågt för kontrakt med lång löptid och syftet är att införa en rimlig rullande 
tröskelvärdesmekanism för längre perioder. Det kan också finnas ett behov av att beräkna ett 
motvärde i nationell valuta för de stater som inte har euro. Detta kan antagligen kopieras 
från huvuddirektivet (eller artikel 78 i det aktuella direktivet om offentlig upphandling) och 
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det är en formell ändring som juristlingvisterna sannolikt kan hantera.

Ändringsförslag 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska se över de 
tröskelvärden som fastställs i punkt 1a 
och punkt 1b vartannat år från 
ikraftträdandet av detta direktiv och om så 
krävs ändra dem i enlighet med det 
förfarande som fastställs i detta direktiv.
Tröskelvärdena ska ökas med den 
genomsnittliga årliga inflationen som 
beräknas som harmoniserat index för 
konsumentpriser för Europeiska unionen 
i enlighet med definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 2494/95 om 
harmoniserade konsumentprisindex och 
offentliggöras av Eurostat. Det senast 
offentliggjorda indexet före datumet för 
översynen enligt denna artikel ska 
användas för beräkningen. De reviderade 
tröskelvärdena ska, om så krävs, avrundas 
nedåt till närmaste hundratusental euro.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller inte någon lämplig hänvisning till fastställda förfaranden 
för översyn av tröskelvärden.

Ändringsförslag 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tjänstekoncessioner som uppgår till 
ett värde av minst 2 500 000 euro, men 
mindre än 5 000 000 euro, förutom 
sociala tjänster och andra specifika 
tjänster, ska ett meddelande om 
koncessionstilldelning i enlighet med 
artiklarna 27 och 28 offentliggöras.

utgår

Or. en

Motivering

Upphävande av det mellanliggande tröskelvärdet, i enlighet med föredragandens ståndpunkt.

Ändringsförslag 450
Françoise Castex

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tjänstekoncessioner som uppgår till 
ett värde av minst 2 500 000 euro, men 
mindre än 5 000 000 euro, förutom sociala 
tjänster och andra specifika tjänster, ska ett 
meddelande om koncessionstilldelning i 
enlighet med artiklarna 27 och 28 
offentliggöras.

2. För tjänstekoncessioner som uppgår till 
ett värde av minst 5 000 000 euro, men 
mindre än 10 000 000 euro, förutom 
sociala tjänster och andra specifika tjänster, 
ska ett meddelande om 
koncessionstilldelning i enlighet med 
artiklarna 27 och 28 offentliggöras.

Or. fr

Ändringsförslag 451
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoder för beräkning av det uppskattade Tröskelvärden och metoder för beräkning 
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värdet av koncessioner av det uppskattade värdet av koncessioner

Or. en

Ändringsförslag 452
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beräkningen av det uppskattade värdet 
av en koncession ska grundas på det 
totala belopp exklusive mervärdesskatt 
som ska betalas enligt den upphandlande 
myndighetens eller enhetens egen 
uppskattning, inbegripet varje form av 
option och förlängning av koncessionens 
varaktighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 453
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beräkningen av det uppskattade värdet 
av en koncession ska grundas på det 
totala belopp exklusive mervärdesskatt 
som ska betalas enligt den upphandlande 
myndighetens eller enhetens egen 
uppskattning, inbegripet varje form av 
option och förlängning av koncessionens 
varaktighet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beräkningen av det uppskattade värdet 
av en koncession ska grundas på det totala
belopp exklusive mervärdesskatt som ska 
betalas enligt den upphandlande 
myndighetens eller enhetens egen 
uppskattning, inbegripet varje form av 
option och förlängning av koncessionens 
varaktighet.

1. Värdet av en koncession är 
koncessionshavarens uppskattade totala
omsättning efter avdrag för
mervärdesskatt för de byggentreprenader 
och tjänster inbegripet leveranser som ska 
utföras inom ramen för koncessionen.

Or. de

Ändringsförslag 455
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beräkningen av det uppskattade värdet 
av en koncession ska grundas på det totala 
belopp exklusive mervärdesskatt som ska 
betalas enligt den upphandlande 
myndighetens eller enhetens egen 
uppskattning, inbegripet varje form av 
option och förlängning av koncessionens 
varaktighet.

1. Beräkningen av det uppskattade värdet 
av en koncession ska grundas på 
koncessionens sammanlagda omsättning 
efter avdrag för skatt, under kontraktets 
hela löptid, enligt uppdragsgivarens egen 
uppskattning, med tillägg av eventuella 
offentliga bidrag till investeringar som 
koncessionshavaren mottar.
Denna uppskattning ska gälla vid den 
tidpunkt då meddelandet om 
koncessionen skickas ut eller, om ett 
sådant meddelande inte krävs, vid den 
tidpunkt då uppdragsgivaren inleder 
koncessionsförfarandet.
Om värdet ändras vid förhandlingarna i 
samband med tilldelningsförfarandet, ska 
den uppskattning gälla som anges vid 
tidpunkten för kontraktets 
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undertecknande.

Or. fr

Motivering

För närvarande omfattar beräkningen av omsättningen inte offentliga bidrag till 
investeringar (till skillnad från driftsbidrag). För vissa koncessioner kan de offentliga 
bidragen till investeringar vara mycket betydande. För att undvika att beräkningen av värdet 
av koncessionen ger ett felaktigt resultat måste man därför beakta dels omsättningen, dels 
offentliga bidrag av investeringar

Ändringsförslag 456
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv ska tillämpas på de 
koncessioner vars värde uppgår till minst 
8 000 000 euro:

Or. en

Ändringsförslag 457
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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olika inköpta beståndsdelarna fyller en 
och samma ekonomiska och tekniska 
funktion eller att de i övrigt är logiskt 
förknippade med varandra.
Om den upphandlande myndigheten eller 
enheten avser att ge premier eller 
ersättningar till anbudssökande eller 
anbudsgivare ska den beakta dessa när 
den beräknar det uppskattade värdet av 
koncessionen.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Om den upphandlande myndigheten eller 
enheten avser att ge premier eller 
ersättningar till anbudssökande eller 
anbudsgivare ska den beakta dessa när 
den beräknar det uppskattade värdet av 
koncessionen.

Or. de
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Motivering

Förenkling av reglerna för tilldelning av koncessioner. Dessutom medför den samlade 
utformningen av kontrakt problem. Därför bör begreppet ”i ett och samma projekt” strykas, 
se även strykningen av skäl 10.

Ändringsförslag 459
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid bedömningen av tröskelvärdet ska 
det uppskattade värdet av koncessionen 
vara lika med den ackumulerade 
uppskattade vinsten, efter avdrag för
skatt, under kontraktets löptid. Metoden 
för att beräkna det uppskattade värdet av 
en koncession ska anges i 
koncessionsdokumenten.

Or. en

Ändringsförslag 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Metoden för beräkning av det 
uppskattade värdet av en koncession får 
inte väljas i syfte att undanta 
koncessionen från detta direktivs 
tillämpningsområde. Ett 
byggentreprenadprojekt eller ett projekt 
som består av enbart tjänster får inte 
delas upp för att förhindra att 
upphandlingen omfattas av detta direktiv, 
såvida inte detta är motiverat av objektiva 
skäl.

utgår
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Or. de

Motivering

Förenkling av reglerna för tilldelning av koncessioner.

Ändringsförslag 461
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Metoden för beräkning av det 
uppskattade värdet av en koncession får 
inte väljas i syfte att undanta koncessionen 
från detta direktivs tillämpningsområde. 
Ett byggentreprenadprojekt eller ett 
projekt som består av enbart tjänster får 
inte delas upp för att förhindra att 
upphandlingen omfattas av detta direktiv, 
såvida inte detta är motiverat av objektiva 
skäl.

3. Metoden för beräkning av det 
uppskattade värdet av en koncession får 
inte väljas i syfte att undanta koncessionen 
från detta direktivs tillämpningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 462
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna uppskattning ska gälla vid den 
tidpunkt då koncessionsmeddelandet 
skickas ut eller, om ett sådant meddelande 
inte krävs, vid den tidpunkt då den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
inleder förfarandet för 
koncessionstilldelning, särskilt genom att 
definiera väsentliga egenskaper hos den 
avsedda koncessionen.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 463
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och 
tjänster som den upphandlande 
myndigheten eller enheten tillhandahåller 
entreprenören, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att utföra 
byggentreprenaderna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 464
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och 
tjänster som den upphandlande 
myndigheten eller enheten tillhandahåller 
entreprenören, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att utföra 
byggentreprenaderna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och 
tjänster som den upphandlande 
myndigheten eller enheten tillhandahåller 
entreprenören, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att utföra 
byggentreprenaderna.

utgår

Or. de

Motivering

Förenkling av reglerna för tilldelning av koncessioner.

Ändringsförslag 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och tjänster 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten tillhandahåller entreprenören, 
under förutsättning att de är nödvändiga för 
att utföra byggentreprenaderna.

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och tjänster 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten tillhandahåller entreprenören, 
under förutsättning att de är nödvändiga för 
att utföra byggentreprenaderna. För 
koncessioner av offentlig egendom som 
syftar till att tillhandahålla tjänster till 
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allmänheten uppskattas och beräknas 
tröskelvärdet per år.

Or. it

Ändringsförslag 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och tjänster 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten tillhandahåller entreprenören, 
under förutsättning att de är nödvändiga för 
att utföra byggentreprenaderna.

5. För offentliga byggkoncessioner och 
byggkoncessioner ska det uppskattade 
värdet innefatta både kostnaden för 
byggentreprenaderna och det högsta 
uppskattade värdet av de varor och tjänster 
som den upphandlande myndigheten eller 
enheten tillhandahåller entreprenören, 
under förutsättning att de är nödvändiga för 
att utföra byggentreprenaderna. För 
koncessioner av offentlig egendom som 
syftar till att tillhandahålla tjänster till 
allmänheten uppskattas och beräknas 
tröskelvärdet per år.

Or. it

Ändringsförslag 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För koncessioner av offentlig 
egendom som syftar till att tillhandahålla 
tjänster till allmänheten uppskattas och 
beräknas tröskelvärdet per år.

Or. it
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Motivering

Med anledning av särdragen hos vissa koncessioner (som i fallet med turist- och 
rekreationsnäringen) är det viktigt att precisera att tröskelvärdet för direktivets tillämpning 
måste beräknas per år och inte för hela koncessionens löptid.

Ändringsförslag 469
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en planerad byggentreprenad eller 
upphandling av tjänster kan innebära att 
flera koncessioner tilldelas samtidigt i 
form av separata delkontrakt, ska det 
uppskattade totala värdet av samtliga 
delkontrakt beaktas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 470
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en planerad byggentreprenad eller 
upphandling av tjänster kan innebära att 
flera koncessioner tilldelas samtidigt i 
form av separata delkontrakt, ska det 
uppskattade totala värdet av samtliga 
delkontrakt beaktas.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en planerad byggentreprenad eller 
upphandling av tjänster kan innebära att 
flera koncessioner tilldelas samtidigt i 
form av separata delkontrakt, ska det 
uppskattade totala värdet av samtliga 
delkontrakt beaktas.

utgår

Or. de

Motivering

Förenkling av reglerna för tilldelning av koncessioner.

Ändringsförslag 472
Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De upphandlande myndigheterna kan 
tilldela en koncession genom separata 
delkontrakt. I detta fall utgår man från 
det sammanlagda uppskattade värdet för 
alla dessa delkontrakt. Om det 
sammanlagda värdet av delkontrakten 
uppgår till minst det tröskelvärde som 
anges i artikel 5, ska detta direktiv 
tillämpas på tilldelningen av varje 
delkontrakt.

Or. it


